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VERORDENING (EG) Nr. 1235/2008 VAN DE COMMISSIE
van 8 december 2008
houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de
regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft
Gemeenschap als biologisch product in de handel te wor
den gebracht.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

(4)

Argentinië, Australië, Costa Rica, India, Israël, Nieuw-Zee
land en Zwitserland werden eerder bij Verordening (EG)
nr. 345/2008 van de Commissie van 17 april 2008 tot
vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling
voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verorde
ning (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologi
sche productiemethode en aanduidingen dienaangaande
op landbouwproducten en levensmiddelen (2) opgeno
men in de lijst van derde landen waaruit producten kon
den worden ingevoerd om in de Gemeenschap als biolo
gisch product in de handel te worden gebracht. De Com
missie heeft de situatie in die landen volgens de bij Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde criteria opnieuw
onderzocht en heeft daarbij rekening gehouden met de
toegepaste productievoorschriften en met de ervaring die
is opgedaan bij de invoer van biologische producten uit
die derde landen die eerder werden opgenomen in de lijst
voor de toepassing van artikel 11, lid 1, van Verordening
(EEG) nr. 2092/91 van de Raad. Op die basis wordt
geconcludeerd dat de voorwaarden voor de opneming
van Argentinië, Australië, Costa Rica, India, Israël en
Nieuw-Zeeland in de lijst van derde landen voor gelijk
waardigheidsdoeleinden als bedoeld in artikel 33, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn vervuld.

(5)

De Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat
hebben een overeenkomst inzake de handel in landbouw
producten (3) gesloten die is goedgekeurd bij Besluit
2002/309/EG van de Raad en van de Commissie (4). Bij
lage 9 bij die overeenkomst heeft betrekking op biologi
sche landbouwproducten en biologische levensmiddelen
en daarin is bepaald dat de partijen de nodige maatrege
len moeten treffen om ervoor te zorgen dat biologische
producten die in overeenstemming zijn met de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de andere partij,
kunnen worden ingevoerd en in de handel kunnen wor
den gebracht. Duidelijkheidshalve dient Zwitserland even
eens te worden opgenomen in de lijst van derde landen
voor gelijkwaardigheidsdoeleinden als bedoeld in arti
kel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007.

(6)

De autoriteiten van de lidstaten hebben veel ervaring en
deskundigheid verkregen wat de toelating van ingevoerde
biologische producten tot het grondgebied van de Ge
meenschap betreft. Van die ervaring dient gebruik te
worden gemaakt voor het opstellen en bijhouden van
de lijsten van derde landen en controleorganen en con
trolerende autoriteiten en de Commissie moet rekening
kunnen houden met verslagen van lidstaten en andere
deskundigen. De betrokken taken moeten correct en
evenredig worden verdeeld.

Gelet op Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van
28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering
van biologische producten en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2092/91 (1), en met name op artikel 33, lid 2, arti
kel 38, onder d), en artikel 40,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr.
834/2007 zijn algemene voorschriften voor de invoer
van biologische producten vastgesteld. Om te garanderen
dat die voorschriften op correcte en uniforme wijze wor
den toegepast, dienen bepalingen en procedures voor de
toepassing ervan te worden vastgesteld.

(2)

Omdat sinds 1992 veel ervaring is opgedaan met de
invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardig
heid, dient de controleorganen en de controlerende auto
riteiten een betrekkelijk korte termijn te worden gegeven
voor de indiening van hun verzoek om hun opneming in
de lijst voor gelijkwaardigheidsdoeleinden overeenkom
stig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007. Daar
entegen is geen ervaring opgedaan met de rechtstreekse
toepassing van communautaire bepalingen inzake de biologische productie en de etikettering van biologische pro
ducten buiten het grondgebied van de Gemeenschap en
daarom moet meer tijd worden gegeven aan de contro
leorganen en controlerende autoriteiten die een verzoek
wensen in te dienen om hun opneming in de lijst voor
overeenstemmingsdoeleinden overeenkomstig artikel 32
van Verordening (EG) nr. 834/2007. Derhalve dient een
langere termijn te worden bepaald voor de indiening en
het onderzoek van dergelijke verzoeken.

(3)

Voor overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EG) nr.
834/2007 ingevoerde producten moeten de betrokken
marktdeelnemers een bewijsstuk kunnen overleggen. Er
moet een model voor dat bewijsstuk worden vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr.
834/2007 ingevoerde producten moeten worden gedekt
door een controlecertificaat. Er moeten uitvoeringsbepa
lingen voor de afgifte van dergelijke certificaten worden
vastgesteld. Bovendien dient een procedure te worden
vastgesteld voor de coördinatie op communautair niveau
van bepaalde controles van de uit derde landen inge
voerde producten die bestemd zijn om in de

(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.

(2) PB L 108 van 18.4.2008, blz. 8.
(3) PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132.
(4) PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.
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(7)

Ook dienen overgangsmaatregelen te worden vastgesteld
voor aanvragen van derde landen die de Commissie heeft
ontvangen vóór 1 januari 2009, de datum waarop Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 van toepassing wordt.

(8)

Om de internationale handel niet te verstoren en de over
gang te vergemakkelijken tussen de voorschriften van
Verordening (EEG) nr. 2092/91 en die van Verordening
(EG) nr. 834/2007, moet de lidstaten verder de mogelijk
heid om importeurs per geval toestemming te verlenen
om producten op de communautaire markt te brengen
worden geboden totdat de voor de toepassing van de
nieuwe invoervoorschriften benodigde maatregelen zijn
genomen, in het bijzonder wat de in artikel 33, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde erkenning
van controleorganen en controlerende autoriteiten be
treft. Die mogelijkheid dient geleidelijk te worden opge
heven naarmate de in dat artikel bedoelde lijst van con
troleorganen wordt opgesteld.

(9)

(10)

(11)

Om de doorzichtigheid te vergroten en de toepassing van
deze verordening te garanderen dient te worden voorzien
in een elektronisch systeem voor de uitwisseling van ge
gevens tussen de Commissie, de lidstaten, de derde lan
den en de controleorganen en controlerende autoriteiten.

De bij de onderhavige verordening vastgestelde uitvoe
ringsbepalingen vervangen die welke zijn vastgesteld bij
Verordening (EG) nr. 345/2008 van de Commissie en bij
Verordening (EG) nr. 605/2008 van de Commissie van
20 juni 2008 tot vaststelling van nadere bepalingen voor
de toepassing van de voorschriften inzake het controle
certificaat voor de invoer uit derde landen op grond van
artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de
Raad inzake de biologische productiemethode en aandui
dingen dienaangaande op landbouwproducten en levens
middelen (1). Die verordeningen moeten daarom worden
ingetrokken en door de onderhavige nieuwe verordening
worden vervangen.

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Regelgevend Comité
voor biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
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en de invoer van producten van gegarandeerde gelijkwaardig
heid als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG)
nr. 834/2007.

Artikel 2
Begripsomschrijvingen
Voor de doeleinden van deze verordening wordt verstaan onder:

1. „controlecertificaat”: het in artikel 33, lid 1, onder d), van
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde controlecertificaat
dat betrekking heeft op één zending;

2. „bewijsstuk”: het in artikel 68 van Verordening (EG) nr.
889/2008 van de Commissie (2) en in artikel 6 van de on
derhavige verordening bedoelde document waarvan het mo
del is vastgesteld in bijlage II bij de onderhavige verordening;

3. „zending”: een hoeveelheid producten van een of meer codes
van de gecombineerde nomenclatuur die door een enkel
controlecertificaat wordt gedekt, met hetzelfde vervoermiddel
wordt vervoerd en uit hetzelfde derde land wordt ingevoerd;

4. „eerste geadresseerde”: de in artikel 2, onder d), van Verorde
ning (EG) nr. 889/2008 gedefinieerde natuurlijke of rechts
persoon;

5. „verificatie van de zending”: de verificatie, door de desbetref
fende autoriteiten van de lidstaten, van het controlecertificaat
om aan artikel 13 van de onderhavige verordening te vol
doen en, wanneer die autoriteiten dat passend achten, van de
producten ten aanzien van de eisen die worden gesteld in
Verordening (EG) nr. 834/2007, Verordening (EG) nr.
889/2008 en de onderhavige verordening;

6. „desbetreffende autoriteiten van de lidstaten”: de door de
lidstaten aangewezen douaneautoriteiten of andere autoriteiten;

Bij de onderhavige verordening worden uitvoeringsbepalingen
vastgesteld voor de invoer van overeenstemmende producten

7. „evaluatierapport”: het in artikel 32, lid 2, en artikel 33, lid 3,
van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierap
port, opgesteld door een onafhankelijke derde partij die aan
de eisen van ISO-norm 17011 voldoet, of door een desbe
treffende bevoegde autoriteit, welk rapport informatie bevat
over onderzoeken van documenten, met inbegrip van de in
artikel 4, lid 3, onder b), en artikel 11, lid 3, onder b), van
de onderhavige verordening bedoelde beschrijvingen, over
bureau-audits, met inbegrip van die betreffende kritieke
plaatsen, en over risicogerichte getuigenaudits in representa
tieve derde landen.

(1) PB L 166 van 27.6.2008, blz. 3.

(2) PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1.

TITEL I
INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1
Onderwerp
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TITEL II
INVOER VAN OVEREENSTEMMENDE PRODUCTEN
HOOFDSTUK 1

Lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden erkende
controleorganen en controlerende autoriteiten
Artikel 3
Samenstelling en inhoud van de lijst van de voor
overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en
controlerende autoriteiten
1.
De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig
artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor
overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en con
trolerende autoriteiten. De lijst wordt bekendgemaakt in bijlage I
bij de onderhavige verordening. De procedures voor het opstel
len en wijzigen van de lijst worden vastgesteld bij de artikelen 4,
16 en 17 van de onderhavige verordening. De lijst wordt over
eenkomstig artikel 16, lid 4, en artikel 17 van de onderhavige
verordening voor het publiek beschikbaar gesteld op het internet.

2.
De lijst bevat voor elk controleorgaan en elke controle
rende autoriteit alle gegevens die nodig zijn om te kunnen
verifiëren of op de communautaire markt gebrachte producten
zijn gecontroleerd door een controleorgaan dat of een contro
lerende autoriteit die overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 is erkend, en met name:

a) de naam en het adres van het controleorgaan of de contro
lerende autoriteit, met inbegrip van het e-mailadres, het in
ternetadres en zijn of haar codenummer;

b) de betrokken derde landen van oorsprong van de producten;
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opneming in die lijst van de vertegenwoordiger van het betrok
ken controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit.
Voor de opstelling van de eerste lijst worden alleen vóór 31 ok
tober 2011 ontvangen volledige verzoeken die zijn gebaseerd
op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de Commissie
beschikbaar gestelde aanvraagmodel, in overweging genomen.
Voor de volgende kalenderjaren worden alleen volledige verzoe
ken die vóór 31 oktober van elk jaar zijn ontvangen, in overwe
ging genomen.

2.
Het verzoek kan worden ingediend door controleorganen
en controlerende autoriteiten die in de Gemeenschap of in een
derde land zijn gevestigd.

3.
Het verzoek bestaat in een technisch dossier dat alle ge
gevens bevat die de Commissie nodig heeft om zich ervan te
kunnen vergewissen dat voor alle biologische producten die
bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap, wordt voldaan
aan de bij artikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr.
834/2007 vastgestelde voorwaarden, namelijk:

a) een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of
de controlerende autoriteit in het betrokken derde land of de
betrokken derde landen, met inbegrip van een schatting van
het aantal betrokken marktdeelnemers en een indicatie om
trent de verwachte aard en hoeveelheden van de landbouw
producten en levensmiddelen van oorsprong uit het betrok
ken derde land of de betrokken derde landen die bestemd
zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig ar
tikel 32, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007;

b) een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de titels
II, III en IV van Verordening (EG) nr. 834/2007 en de be
palingen van Verordening (EG) nr. 889/2008 in het betrok
ken derde land of in elk van de betrokken derde landen ten
uitvoer zijn gelegd;

c) voor elk derde land, de betrokken productcategorieën;

d) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst;

c) een kopie van het in artikel 32, lid 2, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierapport
waarin:

e) het internetadres waar de lijst van de aan het controlesys
teem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden,
met inbegrip van hun certificeringsstatus en de betrokken
productcategorieën, alsmede de geschorste en gedecertifi
ceerde marktdeelnemers en producten.

i) wordt bewezen dat het controleorgaan of de controle
rende autoriteit met bevredigend resultaat is beoordeeld
op zijn of haar vermogen te voldoen aan de bij artikel 32,
leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vast
gestelde voorwaarden;

Artikel 4

ii) garanties worden gegeven met betrekking tot de in arti
kel 27, leden 2, 3, 5, 6 en 12, van Verordening (EG) nr.
834/2007 bedoelde elementen;

Procedure voor de indiening van een verzoek om
opneming in de lijst van de voor overeenstemmingsdoeleinden
erkende
controleorganen
en
controlerende autoriteiten
1.
De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of con
trolerende autoriteit wordt erkend en in de in artikel 3 bedoelde
lijst wordt opgenomen na ontvangst van een verzoek om

iii) wordt verzekerd dat het controleorgaan of de controle
rende autoriteit de bij titel IV van Verordening (EG) nr.
889/2008 vastgestelde controlevoorschriften en voor
zorgsmaatregelen naleeft;
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iv) wordt bevestigd dat het controleorgaan of de controle
rende autoriteit zijn of haar controleactiviteiten op doel
treffende wijze overeenkomstig die voorwaarden en
voorschriften ten uitvoer heeft gelegd;
d) het bewijs dat het controleorgaan of de controlerende auto
riteit zijn of haar activiteiten aan de autoriteiten van het
betrokken derde land heeft gemeld, en zijn of haar verbinte
nis de wettelijke voorschriften na te leven die de autoriteiten
van het betrokken derde land aan dat orgaan of die autoriteit
opleggen;

12.12.2008

controleorgaan of controlerende autoriteit te wijzigen wor
den eveneens tot de Commissie gericht;
b) een in de lijst opgenomen controleorgaan of controlerende
autoriteit houdt alle gegevens over zijn of haar controleacti
viteiten in het derde land beschikbaar en deelt die gegevens
op het eerste verzoek mee; dat orgaan of die autoriteit ver
schaft door de Commissie aangewezen deskundigen toegang
tot haar kantoren en voorzieningen;

g) welke andere gegevens ook die door het controleorgaan of
de controlerende autoriteit of door de Commissie relevant
worden geacht.

c) uiterlijk op 31 maart van elk jaar doet het controleorgaan of
de controlerende autoriteit de Commissie een beknopt jaar
verslag toekomen; in het jaarverslag worden de gegevens
geactualiseerd die zijn opgenomen in het in artikel 4, lid
3, bedoelde technische dossier; het jaarverslag bevat met
name een beschrijving van de controleactiviteiten die het
controleorgaan of de controlerende autoriteit in het voor
gaande jaar in de derde landen heeft verricht, van de ver
kregen resultaten, van de geconstateerde onregelmatigheden
en overtredingen en van de genomen correctiemaatregelen;
voorts bevat het jaarverslag het meest recente evaluatierap
port of de meest recente actualisatie van dat rapport, waarin
de resultaten zijn opgenomen van de regelmatige evaluaties
ter plaatse, het toezicht en de meerjaarlijkse herbeoordelin
gen als bedoeld in artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr.
834/2007; de Commissie kan verzoeken om welke andere
gegevens dan ook die nodig worden geacht;

4.
Bij het onderzoek van een verzoek van een controleorgaan
of een controlerende autoriteit om opneming in de lijst en ook
op enig tijdstip na zijn of haar opneming kan de Commissie
verzoeken om welke nadere gegevens dan ook, met inbegrip
van de bezorging van een of meer door onafhankelijke deskun
digen opgestelde verslagen over een onderzoek ter plaatse. Bo
vendien kan de Commissie op basis van een risicoanalyse en in
geval van vermoede onregelmatigheden een onderzoek ter
plaatse door deskundigen die zij aanwijst, organiseren.

d) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen,
kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens
over het controleorgaan of de controlerende autoriteit wijzi
gen en kan zij de opneming van dat orgaan of die autoriteit
in de in artikel 3 bedoelde lijst schorsen; een soortgelijk
besluit kan ook worden genomen wanneer een controleor
gaan of controlerende autoriteit vereiste gegevens niet heeft
verstrekt of niet heeft ingestemd met een onderzoek ter
plaatse;

5.
De Commissie beoordeelt of het in lid 3 bedoelde techni
sche dossier en de in lid 4 bedoelde gegevens bevredigend zijn
en kan vervolgens besluiten een controleorgaan of controle
rende autoriteit te erkennen en in de lijst op te nemen. Het
besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.

e) het controleorgaan of de controlerende autoriteit stelt op een
internetwebsite een voortdurend geactualiseerde lijst van de
marktdeelnemers en van de als biologisch gecertificeerde
producten beschikbaar voor de belanghebbende partijen.

e) het websiteadres waar de lijst van de aan het controlesysteem
onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden, als
mede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan wor
den verkregen over hun certificeringsstatus en de betrokken
productcategorieën, alsmede over de geschorste en gedecer
tificeerde marktdeelnemers en producten;
f) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in arti
kel 5 van de onderhavige verordening;

Artikel 5
Beheer en herziening van de lijst van de voor
overeenstemmingsdoeleinden erkende controleorganen en
controlerende autoriteiten
1.
Een controleorgaan of controlerende autoriteit mag slechts
in de in artikel 3 bedoelde lijst worden opgenomen wanneer dat
orgaan of die autoriteit voldoet aan de volgende verplichtingen:
a) indien, nadat het controleorgaan of de controlerende auto
riteit in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aange
bracht in de door het controleorgaan of de controlerende
autoriteit toegepaste maatregelen, stelt dat controleorgaan of
die controlerende autoriteit de Commissie daarvan in kennis;
verzoeken de in artikel 3, lid 2, bedoelde gegevens over een

2.
Indien een controleorgaan of een controlerende autoriteit,
na een verzoek van de Commissie, niet binnen een termijn die
de Commissie bepaalt naargelang van de ernst van het probleem
en die doorgaans niet korter dan 30 dagen mag zijn, het in lid
1, onder c), bedoelde jaarverslag toezendt, alle gegevens over
zijn of haar technische dossier of zijn of haar controlesysteem
of een geactualiseerde lijst van de marktdeelnemers en de als
biologisch gecertificeerde producten beschikbaar houdt of mee
deelt of instemt met een onderzoek ter plaatse, kan dat con
troleorgaan of die controlerende autoriteit volgens de in arti
kel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde
procedure worden geschrapt uit de lijst van de controleorganen
en controlerende autoriteiten.
Indien een controleorgaan of controlerende autoriteit niet tijdig
een passende verbeteractie onderneemt, schrapt de Commissie
dat orgaan of die autoriteit onverwijld uit de lijst.
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HOOFDSTUK 2

Voor de invoer van overeenstemmende producten vereist
bewijsstuk
Artikel 6
Bewijsstuk
1.
Het in artikel 32, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr.
834/2007 bedoelde bewijsstuk dat voor de invoer van overeen
stemmende producten is vereist, wordt overeenkomstig arti
kel 17, lid 2, van de onderhavige verordening opgesteld op
basis van het in bijlage II bij de onderhavige verordening opge
nomen model en bevat ten minste alle elementen die deel uit
maken van dat model.
2.
Het originele bewijsstuk wordt opgesteld door een con
trolerende autoriteit of een controleorgaan die of dat voor de
afgifte van dergelijke bewijsstukken is erkend bij een besluit als
bedoeld in artikel 4.
3.
De autoriteit die of het orgaan dat het bewijsstuk afgeeft,
past de voorschriften toe die overeenkomstig artikel 17, lid 2,
zijn vastgesteld en zijn opgenomen in het model, de noten en
de richtsnoeren die de Commissie beschikbaar stelt via het in
artikel 17, lid 1, bedoelde computersysteem dat de elektronische
uitwisseling van documenten mogelijk maakt.
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d) de bevoegde autoriteit die in het derde land verantwoordelijk
is voor het controlesysteem, en haar adres met inbegrip van
het e-mailadres en het internetadres;
e) de controlerende autoriteit of autoriteiten in het derde land
en/of het controleorgaan of de controleorganen dat of die
door de genoemde bevoegde autoriteit is of zijn erkend voor
de uitvoering van controles, en hun adressen met inbegrip
van, waar passend, hun e-mail- en internetadressen;
f) de autoriteit of autoriteiten of het controleorgaan of de con
troleorganen die of dat in het derde land verantwoordelijk is
of zijn voor de afgifte van certificaten met het oog op invoer
in de Gemeenschap, hun adressen en hun codenummers en,
waar passend, hun e-mail- en internetadressen;
g) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst.
Artikel 8
Procedure voor de indiening van een verzoek om
opneming in de lijst van derde landen
1.
De Commissie beoordeelt of een derde land in de in
artikel 7 bedoelde lijst kan worden opgenomen na ontvangst
van een opnemingsverzoek van de vertegenwoordiger van het
betrokken derde land.

TITEL III
INVOER

VAN

PRODUCTEN
VAN
GEGARANDEERDE
GELIJKWAARDIGHEID
HOOFDSTUK 1

2.
De Commissie hoeft een opnemingsverzoek slechts in
overweging te nemen als het aan de volgende voorwaarden
vooraf voldoet.

Lijst van de erkende derde landen
Artikel 7
Samenstelling en inhoud van de lijst van derde landen
1.
De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig
artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 erkende
derde landen. De lijst van de erkende landen wordt opgenomen
in bijlage III bij de onderhavige verordening. De procedures
voor het opstellen en wijzigen van de lijst worden vastgesteld
bij de artikelen 8 en 16 van de onderhavige verordening. Wij
zigingen van de lijst worden overeenkomstig artikel 16, lid 4,
en artikel 17 van de onderhavige verordening voor het publiek
beschikbaar gesteld op het internet.
2.
Voor elk derde land bevat de lijst alle gegevens die nodig
zijn om te kunnen verifiëren of op de communautaire markt
gebrachte producten zijn onderworpen aan het controlesysteem
van het overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 834/2007 erkende derde land, en met name:
a) de betrokken productcategorieën;
b) de oorsprong van de producten;
c) een verwijzing naar de in het derde land toegepaste produc
tienormen;

Het opnemingsverzoek wordt aangevuld met een technisch dos
sier dat alle gegevens bevat die de Commissie nodig heeft om
zich ervan te kunnen vergewissen dat voor de voor uitvoer naar
de Gemeenschap bestemde producten is voldaan aan de bij
artikel 33, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastge
stelde voorwaarden, namelijk:
a) algemene informatie over de ontwikkeling van de biologi
sche productie in het derde land, de geproduceerde produc
ten, de beteelde oppervlakte, de productiegebieden, het aantal
producenten en de voedselverwerking die er plaatsvindt;
b) een indicatie omtrent de verwachte aard en hoeveelheden
van de voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde biolo
gische landbouwproducten en levensmiddelen;
c) de in het derde land toegepaste productienormen en een
beoordeling van de gelijkwaardigheid ervan aan de in de
Gemeenschap toegepaste normen;
d) het in het derde land toegepaste controlesysteem, met inbe
grip van de door de bevoegde autoriteiten in het derde land
verrichte bewakings- en toezichtactiviteiten, alsmede een be
oordeling of dat controlesysteem even doeltreffend is als het
in de Gemeenschap toegepaste controlesysteem;
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e) het internetadres of een ander adres waar de lijst van de aan
het controlesysteem onderworpen marktdeelnemers kan
worden gevonden, alsmede een contactpunt waar gemakke
lijk informatie kan worden verkregen over hun certificerings
status en de betrokken productcategorieën;

f) de gegevens waarvoor het derde land voorstelt deze op te
nemen in de in artikel 7 bedoelde lijst;

g) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in arti
kel 9;

h) welke andere gegevens dan ook die door het derde land of
door de Commissie relevant worden geacht.

3.
Bij het onderzoek van een verzoek om opneming in de
lijst van de erkende derde landen en ook op enig tijdstip na de
opneming van dat land kan de Commissie verzoeken om welke
nadere gegevens dan ook, met inbegrip van de bezorging van
een of meer door onafhankelijke deskundigen opgestelde ver
slagen over een onderzoek ter plaatse. Bovendien kan de Com
missie op basis van een risicoanalyse en in geval van vermoede
onregelmatigheden een onderzoek ter plaatse door deskundigen
die zij aanwijst, organiseren.

4.
De Commissie beoordeelt of het in lid 2 bedoelde techni
sche dossier en de in lid 3 bedoelde gegevens bevredigend zijn
en kan vervolgens besluiten een derde land te erkennen en in de
lijst op te nemen. Het besluit wordt genomen volgens de in
artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde
procedure.

Artikel 9
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c) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen,
kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens
over het derde land wijzigen en kan zij de opneming van
dat land in de in artikel 7 bedoelde lijst schorsen; een soort
gelijk besluit kan ook worden genomen wanneer een derde
land vereiste gegevens niet heeft verstrekt of niet heeft in
gestemd met een onderzoek ter plaatse.

2.
Indien een derde land, na een verzoek van de Commissie,
niet binnen een termijn die de Commissie bepaalt naargelang
van de ernst van het probleem en die doorgaans niet korter dan
30 dagen mag zijn, het in artikel 33, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 834/2007 bedoelde jaarverslag toezendt, alle gegevens
over zijn technische dossier of zijn controlesysteem beschikbaar
houdt of meedeelt of instemt met een onderzoek ter plaatse,
kan dat derde land volgens de in artikel 37, lid 2, van Verorde
ning (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure worden geschrapt
uit de lijst.

HOOFDSTUK 2

Lijst van de voor gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende
controleorganen en controlerende autoriteiten
Artikel 10
Samenstelling en inhoud van de lijst van de voor
gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en
controlerende autoriteiten
1.
De Commissie stelt een lijst op van de overeenkomstig
artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 voor
gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en con
trolerende autoriteiten. De lijst wordt bekendgemaakt in bijlage
IV bij de onderhavige verordening. De procedures voor het op
stellen en wijzigen van de lijst worden vastgesteld bij de artike
len 11, 16 en 17 van de onderhavige verordening. De lijst
wordt overeenkomstig artikel 16, lid 4, en artikel 17 van de
onderhavige verordening voor het publiek beschikbaar gesteld
op het internet.

Beheer en herziening van de lijst van derde landen
1.
De Commissie hoeft een opnemingsverzoek slechts in
overweging te nemen als het derde land zich ertoe verbindt
de volgende voorwaarden te aanvaarden:

a) indien, nadat het derde land in de lijst is opgenomen, wijzi
gingen worden aangebracht in de in het derde land van
kracht zijnde maatregelen of in de uitvoering ervan, en
met name in het controlesysteem van het derde land, stelt
dat derde land de Commissie daarvan in kennis; verzoeken
de in artikel 7, lid 2, bedoelde gegevens over een derde land
te wijzigen worden eveneens tot de Commissie gericht;

b) in het in artikel 33, lid 2, van Verordening (EG) nr.
834/2007 bedoelde jaarverslag worden de gegevens geactua
liseerd die zijn opgenomen in het in artikel 8, lid 2, van de
onderhavige verordening bedoelde technische dossier; het
jaarverslag bevat met name een beschrijving van de door
de bevoegde autoriteit van het derde land verrichte bewa
kings- en toezichtactiviteiten, van de verkregen resultaten en
van de genomen correctiemaatregelen;

2.
De lijst bevat voor elk controleorgaan of elke controle
rende autoriteit alle nodige gegevens om te kunnen verifiëren of
op de communautaire markt gebrachte producten zijn gecon
troleerd door een overeenkomstig artikel 33, lid 3, van Verorde
ning (EG) nr. 834/2007 erkend controleorgaan of erkende con
trolerende autoriteit, en met name:

a) de naam, het adres en het codenummer van het controle
orgaan of de controlerende autoriteit en, wanneer dat pas
send is, zijn of haar e-mailadres en internetadres;

b) de derde landen van oorsprong van de producten, welke
landen niet mogen zijn opgenomen in de in artikel 7 be
doelde lijst;

c) voor elk derde land, de betrokken productcategorieën;

d) de geldigheidsduur van de opneming in de lijst;
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e) de internetwebsite waar de lijst kan worden gevonden van de
marktdeelnemers die aan het controlesysteem zijn onderwor
pen, alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie
kan worden verkregen over hun certificeringsstatus en de
betrokken productcategorieën, alsmede over de geschorste
en gedecertificeerde marktdeelnemers en producten.
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lingen die zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr.
889/2008;
c) een kopie van het in artikel 33, lid 3, vierde alinea, van
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde evaluatierapport
waarin:

3.
In afwijking van lid 2, onder b), mogen de producten
welke van oorsprong zijn uit derde landen die zijn opgenomen
in de in artikel 7 bedoelde lijst van de erkende derde landen, en
welke behoren tot een categorie die niet in die lijst wordt ge
noemd, worden opgenomen in de in het onderhavige artikel
bedoelde lijst.

i) wordt bewezen dat het controleorgaan of de controle
rende autoriteit met bevredigend resultaat is beoordeeld
op zijn of haar vermogen te voldoen aan de bij artikel 33,
leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vast
gestelde voorwaarden;

Artikel 11

ii) wordt bevestigd dat het controleorgaan of de controle
rende autoriteit zijn of haar activiteiten op doeltreffende
wijze overeenkomstig die voorwaarden ten uitvoer heeft
gelegd;

Procedure voor de indiening van een verzoek om
opneming
in
de
lijst
van
de
voor
gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en
controlerende autoriteiten
1.
De Commissie beoordeelt of een controleorgaan of een
controlerende autoriteit in de in artikel 10 bedoelde lijst kan
worden opgenomen na ontvangst van een verzoek om opne
ming in die lijst van de vertegenwoordiger van het betrokken
controleorgaan of de betrokken controlerende autoriteit dat is
gebaseerd op het overeenkomstig artikel 17, lid 2, door de
Commissie beschikbaar gestelde aanvraagmodel. Voor de opstel
ling van de eerste lijst worden alleen volledige verzoeken die
uiterlijk op 31 oktober 2009 zijn ontvangen, in overweging
genomen. Voor de volgende kalenderjaren zorgt de Commissie
zoals het past voor regelmatige actualisaties van de lijst op basis
van volledige verzoeken die vóór 31 oktober van elk jaar zijn
ontvangen.

2.
Het verzoek kan worden ingediend door controleorganen
en controlerende autoriteiten die in de Gemeenschap of in een
derde land zijn gevestigd.

3.
Het opnemingsverzoek bestaat in een technisch dossier
dat alle gegevens bevat die de Commissie nodig heeft om
zich ervan te kunnen vergewissen dat voor producten die zijn
bestemd voor uitvoer naar de Gemeenschap, wordt voldaan aan
de bij artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr. 834/2007
vastgestelde voorwaarden, namelijk:

a) een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of
de controlerende autoriteit in het derde land of de derde
landen, met inbegrip van een schatting van het aantal be
trokken marktdeelnemers en de verwachte aard en hoeveel
heden van de landbouwproducten en levensmiddelen die
bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeen
komstig artikel 33, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr.
834/2007;

b) een beschrijving van de in de derde landen toegepaste pro
ductienormen en controlemaatregelen, met inbegrip van een
beoordeling van de gelijkwaardigheid van die normen en
maatregelen aan de titels III, IV en V van Verordening (EG)
nr. 834/2007 alsmede aan de bijbehorende uitvoeringsbepa

iii) de gelijkwaardigheid van de in het onderhavige lid, onder
b), bedoelde productienormen en controlemaatregelen
wordt aangetoond en bevestigd;
d) het bewijs dat het controleorgaan of de controlerende auto
riteit zijn of haar activiteiten aan de autoriteiten van elk van
de betrokken derde landen heeft gemeld, en zijn of haar
verbintenis de wettelijke voorschriften na te leven die de
autoriteiten van elk van de betrokken derde landen aan dat
orgaan of die autoriteit opleggen;
e) de internetwebsite waar de lijst van de aan het controlesys
teem onderworpen marktdeelnemers kan worden gevonden,
alsmede een contactpunt waar gemakkelijk informatie kan
worden verkregen over hun certificeringsstatus en de betrok
ken productcategorieën, alsmede over de geschorste en ge
decertificeerde marktdeelnemers en producten;
f) een verbintenis te zullen voldoen aan het bepaalde in arti
kel 12;
g) welke andere gegevens ook die door het controleorgaan of
de controlerende autoriteit of door de Commissie relevant
worden geacht.
4.
Bij het onderzoek van een verzoek van een controleorgaan
of een controlerende autoriteit om opneming in de lijst en ook
op enig tijdstip na zijn of haar opneming kan de Commissie
verzoeken om welke nadere gegevens dan ook, met inbegrip
van de bezorging van een of meer door onafhankelijke deskun
digen opgestelde verslagen over een onderzoek ter plaatse. Bo
vendien kan de Commissie op basis van een risicoanalyse en in
geval van vermoede onregelmatigheden een onderzoek ter
plaatse door deskundigen die zij aanwijst, organiseren.
5.
De Commissie beoordeelt of het in lid 2 bedoelde techni
sche dossier en de in lid 3 bedoelde gegevens bevredigend zijn
en kan vervolgens besluiten een controleorgaan of controle
rende autoriteit te erkennen en in de lijst op te nemen. Het
besluit wordt genomen volgens de in artikel 37, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure.
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Artikel 12
Beheer en herziening van de lijst van de voor
gelijkwaardigheidsdoeleinden erkende controleorganen en
controlerende autoriteiten
1.
Een controleorgaan of controlerende autoriteit mag slechts
in de in artikel 10 bedoelde lijst worden opgenomen wanneer
dat orgaan of die autoriteit voldoet aan de volgende verplich
tingen:

a) indien, nadat het controleorgaan of de controlerende auto
riteit in de lijst is opgenomen, wijzigingen worden aange
bracht in de door het controleorgaan of de controlerende
autoriteit toegepaste maatregelen, stelt dat controleorgaan of
die controlerende autoriteit de Commissie daarvan in kennis;
verzoeken de in artikel 10, lid 2, bedoelde gegevens over een
controleorgaan of controlerende autoriteit te wijzigen wor
den eveneens tot de Commissie gericht;

b) uiterlijk op 31 maart van elk jaar doet het controleorgaan of
de controlerende autoriteit de Commissie een beknopt jaar
verslag toekomen. In het jaarverslag worden de gegevens
geactualiseerd die zijn opgenomen in het in artikel 11, lid
3, bedoelde technische dossier; het jaarverslag bevat met
name een beschrijving van de controleactiviteiten die het
controleorgaan of de controlerende autoriteit in het voor
gaande jaar in de derde landen heeft verricht, van de ver
kregen resultaten, van de geconstateerde onregelmatigheden
en overtredingen en van de genomen correctiemaatregelen;
voorts bevat het jaarverslag het meest recente evaluatierap
port of de meest recente actualisatie van dat rapport, waarin
de resultaten zijn opgenomen van de regelmatige evaluaties
ter plaatse, het toezicht en de meerjaarlijkse herbeoordelin
gen als bedoeld in artikel 33, lid 3, van Verordening (EG) nr.
834/2007; de Commissie kan verzoeken om welke andere
gegevens dan ook die nodig worden geacht;

c) in het licht van welke gegevens dan ook die zijn ontvangen,
kan de Commissie op enig tijdstip de specifieke gegevens
over het controleorgaan of de controlerende autoriteit wijzi
gen en kan zij de opneming van dat orgaan of die autoriteit
in de in artikel 10 bedoelde lijst schorsen; een soortgelijk
besluit kan ook worden genomen wanneer een controleor
gaan of controlerende autoriteit vereiste gegevens niet heeft
verstrekt of niet heeft ingestemd met een onderzoek ter
plaatse;

d) het controleorgaan of de controlerende autoriteit stelt met
behulp van elektronische middelen een voortdurend geactua
liseerde lijst van de marktdeelnemers en van de als biologisch
gecertificeerde producten beschikbaar voor de belangheb
bende partijen.

2.
Indien een controleorgaan of een controlerende autoriteit,
na een verzoek van de Commissie, niet binnen een termijn die
de Commissie bepaalt naargelang van de ernst van het probleem
en die doorgaans niet korter dan 30 dagen mag zijn, het in lid
1, onder b), bedoelde jaarverslag toezendt, alle gegevens over
zijn of haar technische dossier of zijn of haar controlesysteem
of een geactualiseerde lijst van de marktdeelnemers en de als
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biologisch gecertificeerde producten beschikbaar houdt of mee
deelt of instemt met een onderzoek ter plaatse, kan dat con
troleorgaan of die controlerende autoriteit volgens de in arti
kel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde
procedure worden geschrapt uit de lijst van de controleorganen
en controlerende autoriteiten.
Indien een controleorgaan of controlerende autoriteit niet tijdig
een passende verbeteractie onderneemt, schrapt de Commissie
dat orgaan of die autoriteit onverwijld uit de lijst.
HOOFDSTUK 3

In het vrije verkeer brengen van overeenkomstig artikel 33
van Verordening (EG) nr. 834/2007 ingevoerde producten
Artikel 13
Controlecertificaat
1.
Een zending die bestaat uit in artikel 1, lid 2, van Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde producten en die over
eenkomstig artikel 33 van die verordening wordt ingevoerd,
mag slechts in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden
gebracht mits:
a) een origineel controlecertificaat is overgelegd aan de desbe
treffende autoriteit van de lidstaat en
b) de zending door de desbetreffende autoriteit van de lidstaat
is geverifieerd en het controlecertificaat overeenkomstig lid 8
van het onderhavige artikel is geviseerd.
2.
Het originele controlecertificaat wordt overeenkomstig ar
tikel 17, lid 2, en het onderhavige artikel, leden 3 tot en met 7,
opgesteld op basis van het model en de noten die zijn opge
nomen in bijlage V. De noten bij het model en de in artikel 17,
lid 2, bedoelde richtsnoeren worden door de Commissie be
schikbaar gesteld via het in artikel 17 bedoelde computersys
teem dat de elektronische uitwisseling van documenten mogelijk
maakt.
3.
Om te worden aanvaard moet het controlecertificaat zijn
afgegeven door:
a) de of het voor de afgifte van het controlecertificaat aan
vaarde controlerende autoriteit of controleorgaan als bedoeld
in artikel 7, lid 2, uit een overeenkomstig artikel 8, lid 4,
erkend derde land of
b) de controlerende autoriteit of het controleorgaan in het
derde land die of dat overeenkomstig artikel 11, lid 5, in
de lijst voor het betrokken derde land is opgenomen en is
erkend.
4.
De autoriteit die of het orgaan dat het controlecertificaat
afgeeft, gaat pas tot afgifte van het controlecertificaat en visering
van de verklaring in vak 15 van het certificaat over nadat die
autoriteit of dat orgaan
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a) een controle aan de hand van stukken heeft verricht op basis
van alle relevante controledocumenten, waaronder met name
het productieplan voor de betrokken producten, de vervoers
documenten en de handelsdocumenten, en

b) hetzij de zending fysiek heeft gecontroleerd, hetzij een uit
drukkelijke verklaring van de exporteur heeft ontvangen
waarin wordt bevestigd dat de betrokken zending is gepro
duceerd en/of bereid overeenkomstig artikel 33 van Verorde
ning (EG) nr. 834/2007; de autoriteit of het orgaan verricht
een risicogerichte verificatie van de geloofwaardigheid van
die verklaring.

De autoriteit of het orgaan geeft voorts een volgnummer aan
elk afgegeven certificaat en houdt een register van de afgegeven
certificaten in chronologische volgorde bij.

5.
Het controlecertificaat wordt opgesteld in één van de offi
ciële talen van de Gemeenschap en wordt, afgezien van de
stempels en de handtekeningen, hetzij geheel in blokletters,
hetzij geheel in machineschrift ingevuld.

De taal van het controlecertificaat is één van de officiële talen
van de lidstaat van bestemming. Zo nodig kunnen de desbe
treffende autoriteiten van de lidstaat verzoeken om een vertaling
van het controlecertificaat in één van de officiële talen van de
lidstaat.
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b) de bevoegde autoriteit in de lidstaat die de machtiging heeft
verleend, kan de bevoegdheid betreffende de verklaring in
vak 16 delegeren aan de controlerende autoriteit die of het
controleorgaan dat de importeur overeenkomstig de bij titel
V van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde controle
maatregelen controleert, of aan de autoriteiten die als de
desbetreffende autoriteiten van de lidstaat zijn aangewezen;

c) de verklaring in vak 16 is niet vereist:

i) wanneer de importeur een origineel document overlegt
dat is afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lid
staat die de machtiging overeenkomstig artikel 19 van de
onderhavige verordening heeft verleend, en dat aantoont
dat de zending door die machtiging wordt gedekt, of

ii) wanneer de autoriteit van de lidstaat die de in artikel 19
bedoelde machtiging heeft verleend, de met de verificatie
van de zending belaste autoriteit rechtstreeks een bevredi
gend bewijs heeft geleverd dat de zending door die mach
tiging wordt gedekt; deze procedure van rechtstreekse
informatieverstrekking is facultatief voor de lidstaat die
de machtiging heeft verleend;

d) het document dat het onder c), punten i) en ii), bedoelde
bewijs levert, bevat:

i) het referentienummer van de machtiging tot invoer en de
datum waarop de machtiging verstrijkt;
Wijzigingen of schrappingen die niet zijn gecertificeerd, maken
het certificaat ongeldig.

6.
Van het controlecertificaat wordt slechts één origineel op
gemaakt.

De eerste geadresseerde of, in voorkomend geval, de importeur
kan een kopie maken om de controlerende autoriteiten en de
controleorganen overeenkomstig artikel 83 van Verordening
(EG) nr. 889/2008 te informeren. Op elke dergelijke kopie
moet de vermelding „KOPIE” of „DUPLICAAT” zijn gedrukt of
gestempeld.

7.
Voor producten die worden ingevoerd overeenkomstig de
bij artikel 19 van de onderhavige verordening vastgestelde over
gangsbepalingen, geldt het volgende:

a) wanneer het in lid 3, onder b), bedoelde controlecertificaat
overeenkomstig lid 1 wordt overgelegd, bevat vak 16 de
verklaring van de bevoegde autoriteit in de lidstaat die de
machtiging volgens de bij artikel 19 vastgestelde procedure
heeft verleend;

ii) de naam en het adres van de importeur;

iii) het derde land van oorsprong;

iv) de bijzonderheden over het orgaan of de autoriteit van
afgifte en, indien verschillend, de bijzonderheden over
het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het
derde land;

v) de namen van de betrokken producten.

8.
Bij de verificatie van een zending wordt het originele con
trolecertificaat in vak 17 geviseerd door de desbetreffende auto
riteiten van de lidstaat en teruggegeven aan de persoon die het
certificaat heeft overgelegd.

9.
De eerste geadresseerde vult bij ontvangst van de zending
vak 18 van het origineel van het controlecertificaat in om te
bevestigen dat de zending is ontvangen overeenkomstig arti
kel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.
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De eerste geadresseerde zendt het origineel van het certificaat
vervolgens aan de in vak 11 van het certificaat vermelde impor
teur opdat kan worden voldaan aan de bij artikel 33, lid 1,
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde
verplichting, tenzij het certificaat de in lid 1 van het onderha
vige artikel bedoelde zending verder moet vergezellen.

10.
Het controlecertificaat mag met behulp van elektronische
middelen worden opgesteld met gebruikmaking van de methode
die de betrokken lidstaat de controlerende autoriteiten of con
troleorganen beschikbaar heeft gesteld. De bevoegde autoriteiten
van de lidstaten kunnen verlangen dat het elektronische con
trolecertificaat vergezeld gaat van een geavanceerde elektroni
sche handtekening in de zin van artikel 2, punt 2, van Richtlijn
1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad (1). In alle
andere gevallen verlangen de bevoegde autoriteiten een elektro
nische handtekening die gelijkwaardige garanties biedt met be
trekking tot de functionaliteiten van een handtekening, door
dezelfde voorschriften en voorwaarden toe te passen als die
welke zijn vastgesteld in de bepalingen van de Commissie be
treffende elektronische en gedigitaliseerde documenten zoals op
genomen in Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commis
sie (2).

Artikel 14
Bijzondere douaneprocedures
1.
Wanneer een uit een derde land afkomstige zending wordt
gebracht onder de regeling douane-entrepot of de regeling ac
tieve veredeling in de vorm van een systeem inzake schorsing
als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (3)
en een of meer bereidingen in de zin van artikel 2, onder i), van
Verordening (EG) nr. 834/2007 ondergaat, wordt de zending
aan de in artikel 13, lid 1, van de onderhavige verordening
bedoelde maatregelen onderworpen voordat de eerste bereiding
wordt uitgevoerd.
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2.
Wanneer, in het kader van een schorsende douaneregeling
volgens Verordening (EEG) nr. 2913/92, een uit een derde land
afkomstige zending wordt bestemd om in een lidstaat in ver
schillende partijen te worden gesplitst alvorens in de Gemeen
schap in het vrije verkeer te worden gebracht, wordt de zending
vóór die splitsing onderworpen aan de in artikel 13, lid 1, van
de onderhavige verordening bedoelde maatregelen.

Voor elk van de partijen die uit de splitsing voortkomen, wordt
aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat een uittreksel uit
het controlecertificaat overgelegd dat is opgesteld overeenkom
stig het model en de noten die zijn opgenomen in bijlage VI.
Het uittreksel uit het controlecertificaat wordt in vak 14 gevi
seerd door de desbetreffende autoriteiten van de lidstaat.

Een kopie van elk geviseerd uittreksel uit het controlecertificaat
wordt samen met het originele controlecertificaat bewaard door
de persoon die als de oorspronkelijke importeur van de zending
is geïdentificeerd en is vermeld in vak 11 van het controlecer
tificaat. Op deze kopie is de vermelding „KOPIE” of „DUPLI
CAAT” gedrukt of gestempeld.

Na de splitsing vergezelt het geviseerde origineel van elk uit
treksel uit het controlecertificaat de betrokken partij en wordt
het overgelegd aan de desbetreffende autoriteit van de lidstaat,
die de betrokken partij verifieert met het oog op het in het vrije
verkeer brengen ervan.

De geadresseerde van een partij vult bij ontvangst daarvan vak
15 van het origineel van het uittreksel uit het controlecertificaat
in om te bevestigen dat de partij is ontvangen overeenkomstig
artikel 34 van Verordening (EG) nr. 889/2008.

De bereiding mag handelingen omvatten zoals:

a) verpakking of herverpakking of

b) etikettering in verband met de aanduiding van de biologische
productiemethode.

Na deze bereiding vergezelt het geviseerde origineel van het
controlecertificaat de zending en wordt het overgelegd aan de
desbetreffende autoriteit van de lidstaat, die de zending verifieert
met het oog op het in het vrije verkeer brengen ervan.

Na deze procedure wordt het origineel van het controlecertifi
caat in voorkomend geval aan de in vak 11 van het certificaat
vermelde importeur van de zending teruggegeven opdat kan
worden voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, tweede alinea,
van Verordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde verplichting.
(1) PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.
(2) PB L 251 van 27.7.2004, blz. 9.
(3) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

De geadresseerde van een partij houdt het uittreksel uit het
controlecertificaat gedurende ten minste twee jaar ter beschik
king van de controlerende autoriteiten en/of de controleorganen.

3.
De bereidings- en splitsingshandelingen als bedoeld in de
leden 1 en 2 worden uitgevoerd overeenkomstig de desbetref
fende bepalingen in titel V van Verordening (EG) nr. 834/2007
en in titel IV van Verordening (EG) nr. 889/2008.

Artikel 15
Niet-overeenstemmende producten
Onverminderd enige maatregelen of acties die worden onder
nomen overeenkomstig artikel 30 van Verordening (EG) nr.
834/2007 en/of artikel 85 van Verordening (EG) nr.
889/2008, mogen producten die niet in overeenstemming
zijn met de in die verordening gestelde eisen, slechts in de
Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht nadat ver
wijzingen naar de biologische productie zijn verwijderd uit de
etikettering, de reclame en de begeleidende documenten.
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TITEL IV
GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN

Artikel 16
Beoordeling van de verzoeken en bekendmaking van de
lijsten
1.
De Commissie onderzoekt de overeenkomstig de artikelen
4, 8 en 11 ontvangen verzoeken met hulp van het in artikel 37,
lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde Comité
voor biologische productie (hierna „het comité” genoemd).
Daartoe stelt het comité een specifiek reglement van orde vast.

De Commissie richt een uit overheids- en particuliere deskun
digen bestaande deskundigengroep op om haar te helpen bij het
onderzoek van de verzoeken en bij het beheer en de herziening
van de lijsten.

2.
Voor elk ontvangen verzoek stelt de Commissie, na pas
send overleg met de lidstaten overeenkomstig het specifieke
reglement van orde, twee lidstaten aan om als mederapporteur
op te treden. De Commissie verdeelt de verzoeken over de lid
staten in verhouding tot het aantal stemmen van elke lidstaat in
het Comité voor biologische productie. De als mederapporteur
optredende lidstaten onderzoeken de in de artikelen 4, 8 en 11
bedoelde stukken en gegevens over het verzoek en stellen een
rapport op. Ten behoeve van het beheer en de herziening van
de lijsten onderzoeken zij ook de jaarverslagen en welke andere
in de artikelen 5, 9 en 12 bedoelde gegevens dan ook die
verband houden met de opnemingen in de lijsten.

3.
Met inachtneming van het resultaat van het onderzoek dat
de als mederapporteur optredende lidstaten hebben verricht,
neemt de Commissie volgens de in artikel 37, lid 2, van Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 bedoelde procedure een besluit
over de erkenning van derde landen, controleorganen of con
trolerende autoriteiten, over hun opneming in de lijsten of over
eventuele wijzigingen van de lijsten, met inbegrip van de toe
kenning van een codenummer aan die organen en autoriteiten.
De besluiten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
4.
De Commissie stelt de lijsten beschikbaar voor het publiek
met behulp van welke passende technische middelen dan ook,
waaronder bekendmaking op het internet.
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2.
Met betrekking tot de vorm en inhoud van de in de
artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in
de onderhavige verordening bedoelde documenten en informa
tie stelt de Commissie richtsnoeren, modellen en vragenlijsten
op waar dat passend is, en stelt zij deze beschikbaar in het in lid
1 van het onderhavige artikel bedoelde computersysteem. Deze
richtsnoeren, modellen en vragenlijsten worden door de Com
missie aangepast en geactualiseerd nadat de lidstaten en de be
voegde autoriteiten van derde landen alsmede de overeenkom
stig de onderhavige verordening erkende controlerende autori
teiten en controleorganen daarvan in kennis zijn gesteld.

3.
Met het in lid 1 bedoelde computersysteem kunnen, voor
zover dat passend is, de in de onderhavige verordening bedoelde
verzoeken, documenten en informatie worden verzameld, met
inbegrip van de overeenkomstig artikel 19 verleende machtigingen.

4.
De ondersteunende documenten als bedoeld in de artike
len 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de
onderhavige verordening, en met name in de artikelen 4, 8
en 11, worden door de bevoegde autoriteiten van derde landen,
de controlerende autoriteiten of de controleorganen ter beschik
king van de Commissie en de lidstaten gehouden gedurende ten
minste drie jaar na het jaar waarin de controles plaatsvonden of
de controlecertificaten en bewijsstukken werden afgegeven.

5.
In het geval dat voor een document of procedure waarin
is voorzien in de artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr.
834/2007 of in de uitvoeringsbepalingen van die verordening,
de handtekening van een gemachtigde persoon of de goedkeu
ring van een persoon in een of meer van de fasen van die
procedure nodig is, moeten de voor het doorgeven van die
documenten opgezette computersystemen het in overeenstem
ming met de communautaire regelgeving, en in het bijzonder
met Besluit 2004/563/EG, Euratom van de Commissie, mogelijk
maken om elke persoon ondubbelzinnig te identificeren en om
een redelijke zekerheid te bieden dat de inhoud van de docu
menten, ook wat de fasen van de procedure betreft, niet kan
worden gewijzigd.

TITEL V
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 18
Artikel 17

Overgangsbepalingen betreffende de lijst van derde landen

Mededelingen

Van derde landen afkomstige verzoeken om opneming die vóór
1 januari 2009 worden ingediend overeenkomstig artikel 2 van
Verordening (EG) nr. 345/2008, worden behandeld als aanvra
gen in het kader van artikel 8 van de onderhavige verordening.

1.
Om documenten of andere informatie als bedoeld in de
artikelen 32 en 33 van Verordening (EG) nr. 834/2007 en in de
onderhavige verordening toe te zenden aan de Commissie of
aan de lidstaten maken de bevoegde autoriteiten van derde lan
den, de controlerende autoriteiten of de controleorganen ge
bruik van elektronische verzending. In het geval dat door de
Commissie of de lidstaten specifieke systemen voor elektroni
sche verzending beschikbaar worden gesteld, maken die auto
riteiten of organen gebruik van die systemen. De Commissie en
de lidstaten gebruiken die systemen eveneens om elkaar docu
menten in dit verband te bezorgen.

De eerste lijst van erkende landen bevat Argentinië, Australië,
Costa Rica, India, Israël, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. Die lijst
bevat niet de in artikel 7, lid 2, onder f), van de onderhavige
verordening bedoelde codenummers. Deze codenummers wor
den vóór 1 juli 2010 toegevoegd door de lijst overeenkomstig
artikel 17, lid 2, te actualiseren.
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Artikel 19
Overgangsbepalingen
betreffende
de
invoer
van
gelijkwaardige producten die niet van oorsprong zijn uit
in de lijst opgenomen derde landen
1.
Overeenkomstig artikel 40 van Verordening (EG) nr.
834/2007 kan de bevoegde autoriteit van een lidstaat impor
teurs in die lidstaat die overeenkomstig artikel 28 van die ver
ordening kennis van hun activiteit hebben gegeven, machtigen
om producten in de handel te brengen die zijn ingevoerd uit
derde landen die niet zijn opgenomen in de in artikel 33, lid 2,
van die verordening bedoelde lijst, op voorwaarde dat de impor
teur voldoende bewijs levert dat is voldaan aan de bij artikel 33,
lid 1, onder a) en b), van die verordening vastgestelde voor
waarden.
Indien de lidstaat, na eerst de importeur of welke andere be
trokkene dan ook in de gelegenheid te hebben gesteld opmer
kingen te maken, van mening is dat niet langer aan die voor
waarden is voldaan, trekt hij de machtiging in.
De geldigheidsduur van de machtigingen verstrijkt uiterlijk 24
maanden na de bekendmaking van de eerste lijst van overeen
komstig artikel 10 van de onderhavige verordening erkende
controleorganen en controlerende autoriteiten.
Het ingevoerde product wordt gedekt door een controlecertifi
caat als bedoeld in artikel 13, afgegeven door de controlerende
autoriteit of het controleorgaan die of dat door de bevoegde
autoriteit van de machtigende lidstaat is aanvaard voor de afgifte
van het controlecertificaat. Het origineel van het certificaat moet
de goederen vergezellen tot het bedrijfspand van de eerste ge
adresseerde. Vervolgens moet de importeur het certificaat ge
durende ten minste twee jaar ter beschikking van het controle
orgaan en, in voorkomend geval, de controlerende autoriteit
houden.
2.
Elke lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in
kennis van elke overeenkomstig dit artikel verleende machtiging,
waarbij ook informatie wordt verstrekt over de betrokken pro
ductienormen en controleregelingen.
3.
Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Com
missie wordt een overeenkomstig het onderhavige artikel ver
leende machtiging onderzocht door het Comité voor biologi
sche productie. Indien uit dit onderzoek blijkt dat niet wordt
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voldaan aan de bij artikel 33, lid 1, onder a) en b), van Ver
ordening (EG) nr. 834/2007 vastgestelde voorwaarden, verlangt
de Commissie van de lidstaat die de machtiging heeft verleend,
dat deze de machtiging intrekt.
4.
Vanaf de datum die twaalf maanden later is dan de datum
van bekendmaking van de eerste lijst van controleorganen en
controlerende autoriteiten als bedoeld in artikel 11, lid 5, mo
gen de lidstaten de in lid 1 van het onderhavige artikel bedoelde
machtigingen niet langer verlenen, tenzij het gaat om inge
voerde producten waarvan de productie in het derde land
werd gecontroleerd door een controleorgaan dat of een contro
lerende autoriteit die niet voorkomt op de overeenkomstig arti
kel 10 opgestelde lijst.
5.
Vanaf 1 januari 2013 verlenen de lidstaten niet langer
machtigingen als bedoeld in lid 1.
6.
De geldigheidsduur van elke machtiging om uit een derde
land ingevoerde producten in de handel te brengen die de be
voegde autoriteit van een lidstaat vóór 31 december 2008 over
eenkomstig artikel 11, lid 6, van Verordening (EEG) nr.
2092/91 heeft verleend, verstrijkt uiterlijk op 31 december
2009.
Artikel 20
Intrekkingen
De Verordeningen (EG) nr. 345/2008 en (EG) nr. 605/2008
worden ingetrokken.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als ver
wijzingen naar de onderhavige verordening en moeten worden
gelezen volgens de in bijlage VII opgenomen concordantietabel.
Artikel 21
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 december 2008.
Voor de Commissie
Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie

12.12.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE I
LIJST VAN DE VOOR OVEREENSTEMMINGSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN
CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 3
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BIJLAGE II
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BIJLAGE III
LIJST VAN DERDE LANDEN EN DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7
ARGENTINIË
1. Productcategorieën:
a) levende of onverwerkte landbouwproducten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad, met uitzondering van:
— dieren en dierlijke producten die zijn voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen
inzake omschakeling;
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, met uitzondering van:
— dierlijke producten die zijn voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen inzake
omschakeling.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geproduceerde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geproduceerd in Argentinië.
3. Productienormen: Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica”.
4. Bevoegde autoriteit: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar
5. Controleorganen:
— Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar
— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),
www.argencert.com
— Letis SA, www.letis.com.ar
— Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
6. Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2013.

AUSTRALIË
1. Productcategorieën:
a) onverwerkte plantaardige producten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, hoofdzakelijk bestaande uit een of meer ingrediënten
van plantaardige oorsprong.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geteelde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geteeld in Australië.
3. Productienormen: National standard for organic and bio-dynamic produce.
4. Bevoegde autoriteit: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au
5. Controleorganen en controlerende autoriteiten:
— Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au
— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au
— Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au
— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au
— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au
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6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2013.

COSTA RICA
1. Productcategorieën:
a) onverwerkte plantaardige producten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;
b) verwerkte plantaardige producten voor gebruik als levensmiddel.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geproduceerde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geproduceerd in Costa Rica.
3. Productienormen: Reglamento sobre la agricultura orgánica.
4. Bevoegde autoriteit: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
5. Controleorganen:
— BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com
— Eco-LOGICA, www.eco-logica.com
6. Autoriteit die het certificaat afgeeft: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2011.

INDIA
1. Productcategorieën:
a) onverwerkte plantaardige producten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, hoofdzakelijk bestaande uit een of meer ingrediënten
van plantaardige oorsprong.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geteelde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geteeld in India.
3. Productienormen: National Programme for Organic Production.
4. Bevoegde autoriteit: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA,
www.apeda.com/organic
5. Controleorganen en controlerende autoriteiten:
— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in
— Control Union Certifications, www.controlunion.com
— Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in
— IMO Control Private Limited, www.imo.ch
— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org
— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com
— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

12.12.2008

NL

12.12.2008

Publicatieblad van de Europese Unie

— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com
— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm
— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_
eng.asp
6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2009.
ISRAËL
1. Productcategorieën:
a) onverwerkte plantaardige producten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad,
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, hoofdzakelijk bestaande uit een of meer ingrediënten
van plantaardige oorsprong.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geproduceerde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die zijn geproduceerd in Israël of die in Israël zijn
ingevoerd:
— hetzij uit de Gemeenschap,
— hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.
3. Productienormen: National Standard for organically grown plants and their products.
4. Bevoegde autoriteit: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
5. Controleorganen en controlerende autoriteiten:
— AGRIOR Ltd-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il
— IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il
— Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il
— Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il
6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2013.
ZWITSERLAND
1. Productcategorieën: levende of onverwerkte landbouwproducten en vegetatief teeltmateriaal, verwerkte landbouw
producten voor gebruik als levensmiddel, diervoeder en zaaizaad, met uitzondering van:
— gedurende de omschakelingsperiode geproduceerde producten en producten die een gedurende de omschake
lingsperiode geproduceerd ingrediënt van agrarische oorsprong bevatten.
2. Oorsprong: producten en biologisch geproduceerde ingrediënten in producten die in Zwitserland zijn geproduceerd
of die in Zwitserland zijn ingevoerd:
— hetzij uit de Gemeenschap,
— hetzij uit een derde land waarvoor Zwitserland heeft erkend dat de producten in dat derde land zijn geproduceerd
en gecontroleerd volgens voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke in de Zwitserse wetgeving zijn vast
gesteld.
3. Productienormen: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and
foodstuffs.
4. Bevoegde autoriteit: Federal Office for Agriculture FOAG,
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en
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5. Controleorganen:
— Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch
— bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch
— Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch
— ProCert Safety AG, www.procert.ch
6. Organen die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2013.
NIEUW-ZEELAND
1. Productcategorieën:
a) levende of onverwerkte landbouwproducten en vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad, met uitzondering van:
— dieren en dierlijke producten die zijn voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen
inzake omschakeling,
— aquacultuurproducten;
b) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel, met uitzondering van:
— dierlijke producten die zijn voorzien of bestemd zijn om te worden voorzien van aanduidingen inzake
omschakeling,
— producten die aquacultuurproducten bevatten.
2. Oorsprong: producten van de in punt 1, onder a), genoemde categorie en biologisch geproduceerde ingrediënten in
producten van de in punt 1, onder b), genoemde categorie die in Nieuw-Zeeland zijn geproduceerd of die in NieuwZeeland zijn ingevoerd:
— hetzij uit de Gemeenschap,
— hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening (EG)
nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend,
— hetzij uit een derde land waarvan de productievoorschriften en het controlesysteem als gelijkwaardig aan het MAF
Food Official Organic Assurance Programme zijn erkend op basis van garanties en informatie die de bevoegde
autoriteit van dit land overeenkomstig de door het MAF vastgestelde bepalingen heeft verstrekt, en mits alleen
biologisch geproduceerde ingrediënten in Nieuw-Zeeland worden ingevoerd die bestemd zijn om, tot maximaal
5 % van de producten van agrarische oorsprong, te worden verwerkt in producten van de in punt 1, onder b),
genoemde categorie die in Nieuw-Zeeland worden bereid.
3. Productienormen: NZFSA Technical Rules for Organic Production.
4. Bevoegde autoriteit: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/
5. Controleorganen:
— AsureQuality, www.organiccertification.co.nz
— BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz
6. Autoriteit die het certificaat afgeeft: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety
Authority (NZFSA).
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2011.
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BIJLAGE IV
LIJST VAN DE VOOR GELIJKWAARDIGHEIDSDOELEINDEN ERKENDE CONTROLEORGANEN EN
CONTROLERENDE AUTORITEITEN MET DE DESBETREFFENDE SPECIFIEKE GEGEVENS ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 10
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BIJLAGE V
MODEL VOOR HET CONTROLECERTIFICAAT
voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de Europese Gemeenschap als bedoeld in artikel 13
Het model van het certificaat is vastgesteld ten aanzien van:
— de tekst,
— het formaat, op één blad,
— de bladspiegel en de afmetingen van de vakken.
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BIJLAGE VI
MODEL VOOR HET UITTREKSEL UIT HET CONTROLECERTIFICAAT
als bedoeld in artikel 14
Het model van het uittreksel is vastgesteld ten aanzien van:
— de tekst,
— het formaat,
— de bladspiegel en de afmetingen van de vakken.
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BIJLAGE VII
In artikel 20 bedoelde concordantietabel
Verordening (EG) nr. 345/2008

Verordening (EG) nr. 605/2008

De onderhavige verordening

—

Artikel 1, lid 1

Artikel 1

—

Artikel 1, lid 2

—

—

Artikel 2, inleidende woorden en
punt 1

Artikel 2, inleidende woorden en
punt 1

—

Artikel 2, punt 2

Artikel 2, punt 2

Artikel 2, punt 3

Artikel 2, punt 3

Artikel 2, punt 4

Artikel 2, punt 4

—

Artikel 2, punt 5

Artikel 2, punt 5

—

—

Artikel 3

—

—

Artikel 4

—

—

Artikel 5

—

—

Artikel 6

Artikel 1

—

Artikel 7

Artikel 2, lid 1

—

Artikel 8, lid 1

Artikel 2, lid 2

—

Artikel 8, lid 2

Artikel 2, lid 3

—

Artikel 8, lid 3

Artikel 2, lid 4

—

Artikel 8, lid 3 en artikel 9, lid 2

—

—

Artikel 8, lid 4

Artikel 2, lid 5

Artikel 9, lid 1

Artikel 2, lid 6

Artikel 9, leden 3 en 4

—

—

Artikel 10

—

—

Artikel 11

—

—

Artikel 12

—

Artikelen 3 en 4

Artikel 13

—

Artikel 5

Artikel 14

—

Artikel 6

Artikel 15

—

—

Artikel 16

—

—

Artikel 17

—

Artikel 7, lid 1

—

—

Artikel 7, lid 2

—

—

—

Artikel 18

—

—

Artikel 19

Artikel 3

Artikel 8

Artikel 20
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Verordening (EG) nr. 345/2008

12.12.2008

Verordening (EG) nr. 605/2008

De onderhavige verordening

Artikel 4

Artikel 9

Artikel 21

Bijlage II

—

—

—

—

Bijlage I

—

—

Bijlage II

Bijlage I

—

Bijlage III

—

—

Bijlage IV

—

Bijlage I

Bijlage V

—

Bijlage II

Bijlage VI

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage VII

