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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/131 

frá 26. janúar 2015 

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 lagði beiðni fyrir framkvæmdastjórnina, í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 834/2007, um að verða fært í skrána, sem er sett fram í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, yfir 

tilteknar unnar landbúnaðarafurðir. Lýðveldið Kórea lagði fram upplýsingarnar sem krafist er skv. 7. og 8. gr. 

þeirrar reglugerðar. Athugun á þessum upplýsingum, viðræður við yfirvöld í Lýðveldinu Kóreu, sem fylgdu í 

kjölfarið, og vettvangsrannsókn á reglum um framleiðslu og eftirlitsráðstöfunum sem beitt er í Lýðveldinu Kóreu 

leiddu til þeirrar niðurstöðu að í landinu séu reglur um framleiðslu og eftirlit með lífrænni framleiðslu á unnum 

landbúnaðarafurðum, sem nota á sem matvæli, jafngildar þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)  

nr. 834/2007. Því ætti að bæta Lýðveldinu Kóreu í skrána, sem er sett fram í III. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1235/2008, yfir unnar landbúnaðarafurðir sem nota á sem matvæli (afurðir í flokki D) 

3) Í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er skrá yfir eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld sem eru til þess bær að 

framkvæma eftirlit og gefa út vottorð í þriðju löndum að því er varðar jafngildi. Af skráningu Lýðveldisins Kóreu í 

III. viðauka við þá reglugerð leiðir að fella ætti viðeigandi eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld, sem hingað til hafa verið 

viðurkennd vegna innflutnings afurða í flokki D frá Lýðveldinu Kóreu, brott úr IV. viðauka. 

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

5) Skráning Lýðveldisins Kóreu í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 ætti að gilda frá 1. febrúar 2015. Í því 

skyni að veita rekstraraðilum ráðrúm til að aðlagast þeim breytingunum sem gerðar eru á III. og IV. viðauka við reglu-

gerð (EB) nr. 1235/2008 ættu ákvæði seinni viðaukans þó eingöngu að gilda eftir hæfilegan tíma.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 23, 29.1.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017 frá 

17. mars 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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6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um lífræna 

framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

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. 

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

Ákvæði 1. liðar 1. gr. gilda frá 1. febrúar 2015. 

Ákvæði 2. liðar 1. gr. gilda frá 1. maí 2015. 

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

Gjört í Brussel 26. janúar 2015. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Eftirfarandi texti bætist við í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008: 

„LÝÐVELDIÐ KÓREA 

1. Afurðaflokkar: 

Flokkur afurða 
Tilgreining á flokki eins og í  

IV. viðauka 
Takmarkanir 

Unnar landbúnaðarafurðir sem nota á sem matvæli D  

2. Uppruni: lífrænt ræktað innihaldsefni í afurðum í flokki D sem voru ræktaðar í Lýðveldinu Kóreu eða fluttar inn til 

Lýðveldisins Kóreu: 

— annaðhvort frá Sambandinu 

— eða frá þriðja landi, enda hafi Lýðveldið Kórea viðurkennt að afurðirnar hafi verið framleiddar og haft með þeim eftirlit 

í þriðja landinu í samræmi við reglur sem eru jafngildar þeim reglum sem mælt er fyrir um í löggjöf Lýðveldisins 

Kóreu.“ 

3. Framleiðslustaðlar: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and 

Support for Organic Food. 

4. Lögbær yfirvöld: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 

5. Eftirlitsaðilar: 

Kenninúmer Heiti Veffang 

KR-ORG-001 Korea Agricultural Product and Food Certification www.kafc.kr 

KR-ORG-002 Doalnara Organic Certificated Korea www.doalnara.or.kr 

KR-ORG-003 Bookang tech www.bkt21.co.kr 

KR-ORG-004 Global Organic Agriculturalist Association www.goaa.co.kr 

KR-ORG-005 OCK  

KR-ORG-006 Konkuk University industrial cooperation corps http://eco.konkuk.ac.kr 

KR-ORG-007 Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre www.a-cert.co.kr 

KR-ORG-008 Konkuk Ecocert Certification Service www.ecocert.co.kr 

KR-ORG-009 Woorinong Certification www.woric.co.kr 

KR-ORG-010 ACO (Australian Certified Organic) www.aco.net.au 

KR-ORG-011 BCS (BCS Oko-Garantie GmbH) www.bcs-oeko.com 

KR-ORG-012 BCS Korea www.bcskorea.com 

KR-ORG-014 The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products 
Certification 

www.hgreent.or.kr 
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Kenninúmer Heiti Veffang 

KR-ORG-015 ECO-Leaders Certification Co., Ltd www.ecoleaders.kr 

KR-ORG-016 Ecocert www.ecocert.com 

KR-ORG-017 Jeonnam bioindustry foundation www.jbio.org/oc/oc01.asp 

KR-ORG-018 Controlunion http://certification.controlunion.com 

6. Aðilar og yfirvöld sem gefa út vottorð: sjá 5. lið. 

7. Gildistími skráningar: 31. janúar 2018.” 

 _____  

II. VIÐAUKI 

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

1) Í færslunni sem varðar „Australian Certified Organic“ í 3. lið, falli línan sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og 

kenninúmer „KR-BIO-107“ brott. 

2) Í færslunni sem varðar „BCS Öko-Garantie GmbH“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og 

kenninúmer „KR-BIO-141“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

3) Í færslunni sem varðar „Bioagricert S.r.l.“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og kenninúmer  

„KR-BIO-132“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

4) Í færslunni sem varðar „Bio.inspecta AG“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og kenninúmer  

„KR-BIO-161“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

5) Í færslunni sem varðar „Control Union Certifications“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og 

kenninúmer „KR-BIO-149“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

6) Færslunni sem varðar „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ er breytt sem hér segir: 

a) í 3. lið í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og kenninúmer „KR-BIO-129“ falli krossmerkið í dálki D brott; í 

stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“, 

b) í 4. lið falli orðið „vín“ brott. 

7) Í færslunni sem varðar „Ecocert SA“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og kenninúmer  

„KR-BIO-154“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

8) Í færslunni sem varðar „Organic Certifiers“ í 3. lið, í línunni sem varðar þriðja land „Suður Kórea“ og kenninúmer  

„KR-BIO-106“, falli krossmerkið í dálki D brott; í stað „Suður-Kórea“ komi „Lýðveldið Kórea“. 

 __________  


