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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/872

Nr. 7/633

2018/EES/7/64

frá 22. maí 2017
um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007
að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,,
með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til
niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (1), einkum 2. og 3. mgr. 33. gr. og d-lið 38. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í III. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 (2) er sett fram skrá yfir þriðju lönd þar sem
kerfi framleiðslu- og eftirlitsráðstafana fyrir lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða eru viðurkennd sem jafngild þeim
sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 834/2007.

2)

Lýðveldið Kórea upplýsti framkvæmdastjórnina um að lögbært yfirvald þess hefði bætt einum eftirlitsaðila á skrána yfir
eftirlitsaðila sem lýðveldið Kórea viðurkennir.

3)

Skrá yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem eru til þess bær að framkvæma eftirlit og gefa út vottorð í þriðju löndum
að því er varðar jafngildi er sett fram í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

4)

„Abcert AG“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að það hafi hætt vottunarstarfsemi sinni í öllum þriðju löndum
sem það var viðurkennt fyrir og ætti það ekki að vera lengur á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

5)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA“ um
að vera fært á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem
framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Agricert —
Certificação de Produtos Alimentares LDA“ fyrir vöruflokka A og D að því er varðar Angóla og Saó Tóme og Prinsípe.

6)

„Argencert SA“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilisfangi sínu.

7)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Bioagricert S.r.l.“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli
þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka
landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, D og E til Malasíu og Singapúr og að
rýmka gildissvið viðurkenningar hennar fyrir Kína til vöruflokka B og E.

8)

„CCOF Certification Services“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um þá ósk sína að afturkalla viðurkenningu sína
fyrir vöruflokk F að því er varðar Mexíkó. Því ætti það ekki að vera lengur á skrá fyrir þann flokk fyrir það land í IV.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

9)

„Certisys“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilisfangi sínu. Að auki hefur framkvæmdastjórnin tekið
við og athugað beiðni frá „Certisys“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem
framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið
viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 134, 23.5.2017, bls. 6. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 220/2017 frá
15. desember 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá 8. desember 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum (Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25).
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10)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Control Union Certifications“ um að breyta forskriftum. Á
grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé
að rýmka viðurkenningu hennar fyrir Angóla, Belarús (Hvíta-Rússland), Chad, Djibútí, Eritreu, Fiji, Kósovó (1), Líberíu
og Níger til vöruflokka A, D, E og F og fyrir Lýðstjórnarlýðveldið Kongó og Madagaskar til vöruflokka A, E og F.

11)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecocert SA“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra
upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka
landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B og D til Egyptalands, að rýmka
viðurkenningu hennar fyrir Mónakó til vöruflokks C og viðurkenningu hennar fyrir Bosníu og Hersegóvínu til
vöruflokka E og F.

12)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc.
(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem
framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið
viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, C og D til Indónesíu.

13)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ um að breyta forskriftum. Á
grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé
að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B og D til Argentínu, Costa
Rica, Gvæjana og Hondúras. Ennfremur er réttlætanlegt að rýmka viðurkenningu „IMOcert Latinoamérica Ltda“ fyrir
Belís, Bólivíu, Brasilíu, Chile (Síle), Colombiu, Kúbu, Dóminíska lýðveldið, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Haítí,
Mexíkó, Níkaragva, Panama, Paragvæ, Perú, Úrúgvæ og Venesúela til vöruflokks B.

14)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „LACON GmbH“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli
þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka
landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, B og D til Bosníu og Hersegóvínu, Chile
(Síle), Kúbu, Eþíópíu og Makedóníu (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu) og að því er varðar vöruflokka A og D til
Dóminíska lýðveldisins, Kenya, Svasílands og Zimbabwe.

15)

„ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að fyrirtækið hafi hætt vottunarstarfsemi sinni í
þriðja landinu sem það hafði hlotið viðurkenningu fyrir. Því ætti það ekki að vera lengur á skrá í IV. viðauka við
reglugerð (EB) nr. 1235/2008.

16)

Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs““ um að vera
fært á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni
hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Valsts SIA“ fyrir vöruflokka A, B, D, E og
F að því er varðar Rússland og Úkraínu.

17)

Í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1842
(2), er að finna nýja fyrirmynd að útdrætti úr skoðunarvottorði vegna innflutnings á lífrænum vörum samkvæmt rafræna
vottunarkerfinu sem vísað er til í 2. mgr. 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Í fjórðu undirgrein, áður fimmtu
undirgrein, 2. mgr. 14. gr. er ennþá vísað í reit 15 í útdrættinum í stað reits 14. Þar að auki er fyrir mistök vísað í 33. gr. í
stað 34. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 (3) í reit 14 í útdrættinum og í samsvarandi
athugasemd í VI. viðauka. Þessar villur ber að leiðrétta.

18)

Því ætti að breyta og leiðrétta III., IV. og VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til samræmis við það.

19)

Fyrir skýrleika sakir ættu leiðréttingar á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að gilda frá þeim degi sem viðkomandi breytingar
með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1842 koma til framkvæmda.

20)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um lífræna framleiðslu.

(1) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovó og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og álit
Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovó.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1842 frá 14. október 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að
því er varðar rafrænt skoðunarvottorð fyrir innfluttar lífrænar vörur og aðra tiltekna þætti og reglugerð (EB) nr. 889/2008 að því er varðar
kröfur um rotvarðar eða unnar lífrænar vörur og sendingu upplýsinga (Stjtíð. ESB L 282, 19.10.2016, bls. 19).
(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 889/2008 frá 5. september 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 834/2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara að því er varðar lífræna framleiðslu, merkingar og eftirlit (Stjtíð. ESB L
250, 18.9.2008, bls. 1).
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breyting á reglugerð (EB) nr. 1235/2008
Reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2) Ákvæðum IV. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Leiðrétting á reglugerð (EB) nr. 1235/2008
Reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er leiðrétt sem hér segir:
1) Í stað fjórðu undirgreinar í 2. mgr. 14. gr. komi eftirfarandi:
„Þegar viðtakandi tekur við framleiðslulotu skal hann fylla út reit 14 á upprunalegum útdrætti skoðunarvottorðsins til að
votta að viðtaka hennar hafi farið fram í samræmi við 34. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008.“
2) Ákvæði VI. viðauka eru leiðrétt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Gildistaka og beiting
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Ákvæði 2. gr. koma til framkvæmda frá og með 19. apríl 2017.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 22. maí 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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I. VIÐAUKI

Í 5. lið III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, í færslunni sem varðar Lýðveldið Kóreu, bætist eftirfarandi lína við:
„KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr“
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II. VIÐAUKI

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir:
1) Færslan sem varðar „Abcert AG“ falli brott.
2) Á eftir færslunni sem varðar „Agreco R.F. Göderz GmbH“ bætist við eftirfarandi ný færsla:
„„Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA“

1. Heimilisfang: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portúgal
2. Veffang: www.agricert.pt
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:

Kenninúmer

Þriðja land

Vöruflokkur
A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angóla

x

—

—

x

—

—

ST-BIO-172

Saó Tóme og Prinsípe

x

—

—

x

—

—

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2018.“
3) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Argencert SA“ komi eftirfarandi:
„1. Heimilisfang: Bouchard 644 6 piso ‘A’, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentína“
4) Í færslunni sem varðar „Bioagricert S.r.l.“ er 3. lið breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi línur bætast við í röð eftir kenninúmeri:
„MY-BIO-132

Malasía

X

—

—

X

x

—“

„SG-BIO-132

Singapúr

x

—

—

x

x

—“

b) Í línunni sem varðar Kína bætist krossmerki við í dálkum B og E.
5) Í færslunni sem varðar „CCOF Certification Services“ í 3. lið, í línunni sem varðar Mexíkó, falli krossmerkið í dálki F
brott.
6) Færslunni sem varðar „Certisys“ er breytt sem hér segir:
a) Í stað 1. liðar komi eftirfarandi:
„1. Heimilisfang: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgía“
b) Í 3. lið bætist eftirfarandi lína við í röð eftir kenninúmeri:
„CD-BIO-128

Lýðstjórnarlýðveldið Kongó

x

—

—

x

—

—“
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7) Færslunni sem varðar „Control Union Certifications“ er breytt sem hér segir:
a) Í línunum sem varða Angóla, Belarús (Hvíta-Rússland), Chad, Djibútí, Eritreu, Fiji, Kósovó, Líberíu og Níger bætist
krossmerki við í dálkum A, D, E og F.
b) Í línunum sem varða Lýðstjórnarlýðveldið Kongó og Madagaskar bætist krossmerki við í dálkum A, E og F.
8) Í færslunni sem varðar „Ecocert SA“ er 3. lið breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi lína bætist við í röð eftir kenninúmeri:
„EG-BIO-154 Egyptaland

x

x

—

—

x

—“

b) Í línunni sem varðar Bosníu og Hersegóvínu bætist krossmerki við í dálkum E og F.
c) Í línunni sem varðar Mónakó bætist krossmerki við í dálki C.
9) Í 3. lið í færslunni sem varðar „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality
Certification Services (QCS)“ bætist eftirfarandi lína við í röð eftir kenninúmeri:
„ID-BIO-144 Indónesía

—

x

x

x

—

—“

10) Í færslunni sem varðar „IMOcert Latinoamérica Ltda.“ er 3. lið breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi línur bætast við í röð eftir kenninúmeri:
„AR-BIO-123

Argentína

x

x

—

x

—

—“

„CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

—

x

—

—“

„GY-BIO-123

Gvæjana

x

x

—

x

—

—“

„HN-BIO-123

Hondúras

x

x

—

x

—

—“

b) Í línunum sem varða Belís, Bólivíu, Brasilíu, Chile (Síle), Colombiu, Kúbu, Dómíníska lýðveldið, Ekvador, El
Salvador, Gvatemala, Haítí, Mexíkó, Níkaragva, Panama, Paragvæ, Perú, Úrúgvæ og Venesúela bætist krossmerki við
í dálki B.
c) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:
„4. Undantekningar: vörur í aðlögun.“
11) Í færslunni sem varðar „LACON GmbH“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í röð eftir kenninúmeri:
„BA-BIO-134

Bosnía og Hersegóvína

x

x

—

x

—

—“

„CL-BIO-134

Chile (Síle)

x

x

—

x

—

—“

„CU-BIO-134

Kúba

x

x

x

—

—“

„DO-BIO-134

Dóminíska lýðveldið

x

—

x

—

—“

—
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„ET-BIO-134

Eþíópía

x

x

—

x

—

—“

„KE-BIO-134

Kenya

x

—

—

x

—

—“

„MK-BIO-134

Makedónía (Fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu)

x

x

—

x

—

—“

„SZ-BIO-134

Svasíland

x

—

—

x

—

—“

„ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

—

—

x

—

—“

12) Færslan sem varðar „ÖkoP Zertifizierungs GmbH“ falli brott.
13) Eftirfarandi ný færsla bætist við:
„Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs“

1. Heimilisfang: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lettland
2. Veffang: www.stc.lv
3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar:
Vöruflokkur
Kenninúmer

Þriðja land

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Rússland

x

x

—

x

x

x

UA-BIO-173

Úkraína

x

x

—

x

x

x

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín.
5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2018.“
_____
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III. VIÐAUKI

Í stað tilvísunar í „33. gr.“ í reit 14 í útdrættinum og í athugasemdinni sem varðar reit 14 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr.
1235/2008 komi tilvísun í „34. gr.“.
__________

