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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 590/2011
af 20. juni 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra
tredjelande
(EØS-relevant tekst)

det konkluderes, at landets regler for produktion og
kontrol af landbrugsprodukter kan ligestilles med
reglerne i forordning (EF) nr. 834/2007. Kommissionen
har foretaget kontrol på stedet af de produktionsregler og
kontrolforanstaltninger, der for øjeblikket anvendes i
Canada, jf. artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr.
834/2007.

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af
28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økolo
giske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr.
2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2, og artikel 38, litra d), og

(4)

De costaricanske, de indiske, de israelske, de japanske og
de tunesiske myndigheder har anmodet Kommissionen
om optagelsen af nye kontrol- og certificeringsorganer
og har givet Kommissionen de nødvendige garantier
for, at de opfylder betingelserne i artikel 8, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1235/2008.

(5)

Costa Rica og New Zealand er opført på den liste, der er
opstillet i bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008,
indtil den 30. juni 2011. For at undgå handelsafbrydelser
bør Costa Rica og New Zealand fortsat være opført på
listen i en yderligere periode. På baggrund af erfaringerne
bør denne forlængelse være ubegrænset.

(6)

New Zealand har indsendt redaktionelle ændringer af de
relevante specifikationer, som er fastsat i bilag III til
forordning (EF) nr. 1235/2008, som følge af sammen
lægningen for nylig af Ministry of Agriculture and Fore
stry og New Zealand Food Safety Authority.

(7)

Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør ændres i overens
stemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk
Produktion —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) har
fastsat en relativt kort frist for kontrolorganernes og
kontrolmyndighedernes indsendelse af ansøgninger om
godkendelse til at føre overensstemmelseskontrol, jf.
artikel 32 i forordning (EF) nr. 834/2007. Da der ikke
er nogen erfaringer med direkte anvendelse af EUbestemmelser på økologisk produktion og mærkning af
økologiske produkter uden for EU’s område, bør kontrol
organer og -myndigheder, der ønsker at anmode om at
blive optaget på listen med henblik på at føre overens
stemmelseskontrol, have mere tid hertil.

I henhold til artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr.
834/2007 er der i bilag III til forordning (EF) nr.
1235/2008 opstillet en liste over tredjelande, hvis
produktionssystem og kontrolforanstaltninger vedrørende
økologisk produktion af landbrugsprodukter anses for at
svare til dem, der er fastsat i forordning (EF) nr.
834/2007. Eftersom Kommissionen har modtaget en
ny anmodning og nye oplysninger fra tredjelande, siden
sidste gang, listen blev offentliggjort, bør listen ændres og
suppleres på visse punkter.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:
(3)

Visse landbrugsprodukter, der importeres fra Canada,
markedsføres for øjeblikket i EU efter overgangsbestem
melserne i artikel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008.
Canada har sendt en anmodning til Kommissionen om
optagelse på den liste, der er opstillet i bilag III til nævnte
forordning. Canada har indsendt de oplysninger, der
kræves efter artikel 7 og 8 i nævnte forordning. På
grundlag af en gennemgang af disse oplysninger og efter
følgende drøftelse med de canadiske myndigheder kan

(1) EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.
(2) EUT L 334 af 12.12.2008, s. 25.

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 ændres »31. oktober 2011« til »31. oktober 2014«.

2) Bilag III ændres som angivet i bilaget til nærværende forord
ning.
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Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG
I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende ændringer:
1) Efter teksten vedrørende Australien indsættes følgende tekst:
»CANADA
1. Produktkategorier:
a) levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter, vegetativt formeringsmateriale og frø til udsæd
b) forarbejdede landbrugsprodukter til konsum
c) foder.
2. Oprindelse: produkter i kategori 1.a) og økologisk producerede ingredienser i produkter af kategori 1.b), der er
produceret i Canada.
3. Produktionsnormer: Organic Products Regulation.
4. Myndighed: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca
5. Kontrolorganer:
— Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca
— British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca
— Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org
— Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com
— Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it
— Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com
— Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com
— Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca
— Global Organic Alliance, www.goa-online.org
— International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com
— LETIS S.A., www.letis.com.ar
— Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org
— Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com
— Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/
— Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com
— Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca
— Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca/
— Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com
— Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org
— Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org
— SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com
6. Attestudstedende organer: se punkt 5.
7. Optaget indtil: 30. juni 2014.«
2) I punkt 5 i teksten vedrørende Costa Rica indsættes følgende led:
»— Mayacert, www.mayacert.com«.
3) Punkt 7 i teksten vedrørende Costa Rica affattes således:
»7. Optaget indtil: ikke fastlagt.«
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4) I punkt 5 i teksten vedrørende Indien indsættes følgende led:
»— Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com
— Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net
— TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm
— Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com«.
5) I punkt 5 i teksten vedrørende Israel indsættes følgende led:
»— LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il«.
6) I punkt 5 i teksten vedrørende Japan indsættes følgende led:
»— AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
— SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
— Ehime Organic Agricultural Association., www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
— Center for Eco-design Certification Co.,Ltd.., http://www.eco-de.co.jp/list.html
— Organic Certification Association., www.yuukinin.jimdo.com
— Japan Eco-system Farming Association., www.npo-jefa.com
— Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html
— Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability., www.accis.jp
— Organic Certification Organization Co.,Ltd., www.oco45.net«.
7) I punkt 5 i teksten vedrørende Tunesien indsættes følgende led:
»— Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info«.
8) I punkt 2 i teksten vedrørende New Zealand erstattes »MAF Food Official Organic Assurance Programme« af »MAF
Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production«.
9) Punkt 3 til 7 i teksten vedrørende New Zealand affattes således:
»3. Produktionsnormer: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production
4.

Myndighed: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.

Kontrolorganer:
— AsureQuality, www.organiccertification.co.nz
— BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.

Attestudstedende organ: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.

Optaget indtil: ikke fastlagt«.
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