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FRAMKVÆMDAREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2019/446 

frá 19. mars 2019 

um breytingu og leiðréttingu 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) Setja má vörur, sem eru innfluttar frá þriðja landi, á markað Sambandsins sem lífrænar ef þær falla undir skoðunar-

vottorð, útgefið af lögbærum yfirvöldum, eftirlitsyfirvöldum eða eftirlitsaðilum í viðurkenndu þriðja landi eða af 

viðurkenndu eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila. Í samræmi við 12. gr. aðgerðaráætlunar um framtíð lífrænnar framleiðslu 

í Evrópusambandinu (2) þróaði framkvæmdastjórnin kerfi rafrænnar vottunar vegna innflutnings á lífrænum vörum sem 

einingu sem er felld inn í Traces-kerfið sem komið var á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/24/EB (3). 

Til að bæta virkni rafræna vottunarkerfisins þykir rétt að nota fullgilda rafræna innsiglið í Traces-kerfinu til að árita 

skoðunarvottorð að því er varðar reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 (4). 

2) Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er sett fram skrá yfir þriðju lönd þar sem kerfi framleiðslu- og eftirlits-

ráðstafana fyrir lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða eru viðurkennd sem jafngild þeim sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EB) nr. 834/2007. 

3) Samkvæmt upplýsingum frá Ástralíu hefur veffang lögbæra yfirvaldsins breyst. Auk þess hafa heiti eftirlitsaðilanna 

„Australian Certified Organic Pty. Ltd“ og „NASAA Certified Organic (NCO)“ breyst. 

4) Samkvæmt upplýsingum frá Chile (Síle) hafa yfirvöld í landinu ekki viðurkennt „ARGENCERT“ sem eftirlitsaðila og 

því ætti að fella það brott úr skránni. Heitið „BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA“ hefur breyst. 

5) 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. 

6) „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu 

á heimilisfangi sínu. 

7) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „CCPB Srl“ 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 vöruflokk A til Benín, Fílabeinsstrandar og Tógó, að því 

er varðar vöruflokk D til Víetnam og að því er varðar vöruflokka D og E til Seychelles-eyja og Hong Kong.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 77, 20.3.2019, bls. 67. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 53/2020 frá 

30. apríl 2020 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 

(2) COM(2014) 179, lokagerð. 

(3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/24/EB frá 30. desember 2002 um þróun á samþættu dýraheilbrigðistölvukerfi (Stjtíð. EB L 8, 

14.1.2003, bls. 44). 

(4) 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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8) Framkvæmdastjórnin framkvæmdi rannsóknir vegna gruns um misfellur í tengslum við nokkrar framleiðslulotur af 

afurðum frá Kasakstan, Moldóvu, Rússlandi, Tyrklandi og Sameinuðu arabísku fyrstadæmunum sem „Control Union 

Certifications“ hafði vottað sem lífrænar. „Control Union Certifications“ veitti ekki tímanleg og fullnægjandi svör við 

allmörgum beiðnum framkvæmdastjórnarinnar um upplýsingar. Þar að auki gat „Control Union Certifications“ ekki sýnt 

fram á rekjanleika þessara afurða og stöðu þeirra sem lífrænar. „Control Union Certificates“ gaf auk þess út skoðunar-

vottorð fyrir afurðir sem lögbært yfirvald aðildarríkis hafði áður fært niður í flokk hefðbundinnar framleiðslu vegna 

varnarefnaleifa. Af þessum sökum hefur framkvæmdastjórnin ákveðið að afturkalla viðurkenningu „Control Union 

Certifications“ skv. c-, d- og f-lið fyrstu undirgreinar 2. mgr. 12. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 fyrir alla vöru-

flokka að því er varðar Kasakstan, Moldóvu, Rússland, Tyrkland og Sameinuðu arabísku furstadæmin. Af þessum 

sökum ætti að fella færslurnar sem varða þessi lönd brott úr skránni yfir viðurkennda eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld í 

IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar „Control Union Certifications“. 

9) 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 vöruflokk D til Kósovós. 

10) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við beiðni frá „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA 

as Quality Certification Services (QCS)“ um að breyta heimilisfangi þess. 

11) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „IBD Certificações 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 og D til Kólumbíu, Ekvadors og 

Perús. 

12) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organización Internacional Agropecuaria“ 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 

Rússlands og að því er varðar vöruflokk E til Argentínu. 

13) „Organska Kontrola“ og „Quality Assurance International“ tilkynntu framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilis-

föngum sínum. 

14) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/39 

(5), er fyrir mistök vísað til „Letis S.A“ sem viðurkennds eftirlitsaðila fyrir vöruflokk B að því er varðar Belís, Brasilíu, 

Kólumbíu, Costa Rica, Dóminíku, Gvatemala, Hondúras, Panama og El Salvador. Nauðsynlegt er að leiðrétta þessa 

skekkju. 

15) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, eins og henni var breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2019/39, er 

fyrir mistök einnig vísað til „Organic Control System“ sem viðurkennds eftirlitsaðila fyrir vöruflokk E að því er varðar 

Norður-Makedóníu. Nauðsynlegt er að leiðrétta einnig þessa skekkju. 

16) Því ætti að breyta og leiðrétta reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til samræmis við það. 

17) Niðurfelling á viðurkenningu „Letis S.A“ fyrir vöruflokk B að því er varðar Belís, Brasilíu, Kólumbíu, Costa Rica, 

Dóminíku, Gvatemala, Hondúras, Panama og El Salvador og niðurfelling á viðurkenningu „Organic Control System“ 

fyrir vöruflokk E að því er varðar Norður-Makedóníu ætti að gilda afturvirkt frá gildistökudegi framkvæmdar-

reglugerðar (ESB) 2019/39. 

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

  

(5) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/39 frá 10. janúar 2019 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 (Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 106). 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt og hún leiðrétt sem hér segir: 

1) Í stað annarrar undirgreinar 2. mgr. 13. gr. kemur eftirfarandi: 

„Upprunalegt skoðunarvottorð skal vera prentað afrit af útfylltu rafrænu vottorði í Traces-kerfinu og undirritað með 

handskrifaðri undirritun eða, að öðrum kosti, skoðunarvottorð sem er undirritað í Traces-kerfinu með fullgildu rafrænu 

innsigli í skilningi 27. mgr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 (*). 

  

(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 um rafræna auðkenningu og traustþjónustu 

fyrir rafræn viðskipti á innri markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 28.8.2014, 

bls. 73).“ 

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð. 

3) Ákvæðum IV. viðauka er breytt og þau leiðrétt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 7. og 8. liðar í II. viðauka gilda frá og með 31. janúar 2019. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. mars 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir: 

1) Færslunni sem varðar Ástralíu er breytt sem hér segir: 

a) Í stað veffangsins í 4. lið kemur eftirfarandi: „http://www.agriculture.gov.au/“, 

b) Í stað línanna sem varða kenninúmerin AU-BIO-001 og AU-BIO-004 í 5. lið kemur eftirfarandi: 

„AU-BIO-001 ACO Certification Ltd www.aco.net.au 

AU-BIO-004 NASAA Certified Organic www.nasaa.com.au“ 

2) Í færslunni sem varðar Chile (Síle) er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Línan sem varðar kenninúmerið CL-BIO-004 fellur brott, 

b) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið CL-BIO-010 kemur eftirfarandi: 

„CL-BIO-010 BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA O BIOAUDITA https://www.bioaudita.cl“ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt og hann leiðréttur sem hér segir: 

 1) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Bașak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ kemur 

eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: Atatürk Mahallesi 1014. Sokak No:21 D:1, 35920 Selçuk/IZMIR, Turkey“. 

 2) Í færslunni sem varðar „CCPB Srl“ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„BJ-BIO-102 Benín x — — — — — 

CI-BIO-102 Fílabeinsströndin x — — — — — 

HK-BIO-102 Hong Kong — — — x x — 

SC-BIO-102 Seychelles-eyjar — — — x x — 

TG-BIO-102 Tógó x — — — — — 

VN-BIO-102 Víetnam — — — x — —“ 

 3) Í færslunni sem varðar „Control Union Certifications“ í 3. lið eru eftirfarandi línur felldar brott: 

„AE-BIO-149 Sameinuðu arabísku furstadæmin x x x x x x 

KZ-BIO-149 Kasakstan x x x x x x 

MD-BIO-149 Moldóva x x x x x x 

RU-BIO-149 Rússland x x x x x x 

TR-BIO-149 Tyrkland x x x x x x“ 

 4) Í færslunni sem varðar „Ecocert SA“ í 3. lið er eftirfarandi línu bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„XK-BIO-154 Kósovó — — — x — —“ 

 5) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as 

Quality Certification Services (QCS)“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, United States“. 

 6) Í færslunni sem varðar „IBD Certificações Ltda“ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„CO-BIO-122 Kólumbía x — — x — — 

EC-BIO-122 Ekvador x — — x — — 

PE-BIO-122 Perú x — — x — —“ 

 7) Í færslunni sem varðar „Letis S.A“ í 3. lið, í línunum sem varða Belís, Brasilíu, Kólumbíu, Costa Rica, Dóminíku, 

Gvatemala, Hondúras, Panama og El Salvador, fellur krossmerkið í dálki B brott. 

 8) Í færslunni sem varðar „Organic Control System“ í 3. lið, í línunni sem varðar Norður-Makedóníu, fellur krossmerkið í 

dálki E brott.  
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 9) Í færslunni sem varðar „Organización Internacional Agropecuaria“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi línu er bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„RU-BIO-110 Rússland x — — x — —“ 

b) Í línunni sem varðar Argentínu er krossmerki bætt við í dálki E. 

10) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Organska Kontrola“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: Kranjčevićeva 15, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina“. 

11) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Quality Assurance International“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: 4370 La Jolla Village Drive, Suite 300, San Diego, CA 92122, United States.“ 

 __________  


