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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 537/2009 

frá 19. júní 2009 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd þar sem 

tilteknar landbúnaðarafurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upprunnar til að setja megi 

þær á markað í Bandalaginu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá  

28. júní 2007 frá 28. júní 2007 um lífræna framleiðslu og 

merkingu lífrænna vara og niðurfellingu reglugerðar (EBE)  

nr. 2092/91 (1), einkum 2. mgr. 33. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 834/2007 hefur verið 

tekin saman skrá í III. viðauka við reglugerð fram-

kvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá 8. desem-

ber 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 

fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju 

löndum (2) yfir þau þriðju lönd sem hafa framleiðslu-

kerfi og eftirlitsráðstafanir fyrir lífræna framleiðslu sem 

viðurkennd eru sem jafngild. Í ljósi nýrra umsókna og 

upplýsinga, sem framkvæmdastjórninni hafa borist frá 

þriðju löndum síðan skráin var síðast birt, skal íhuga að 

gera á henni tilteknar breytingar og bæta þeim 

upplýsingum við eða fella þær inn í skrána. 

2) Yfirvöld í Ástralíu og Kostaríku hafa sent 

framkvæmdastjórninni beiðni um að bæta við nýjum 

eftirlits- og vottunaraðila. Yfirvöld í Ástralíu og Kosta-

ríku hafa látið framkvæmdastjórninni í té nauðsynlegar 

ábyrgðir til að sýna fram á að nýju eftirlits- og 

vottunaraðilarnir uppfylli viðmiðanirnar sem mælt er 

fyrir um í 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. 

3) Gildistími skráningar Indlands í skránni, sem kveðið er 

á um í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, 

rennur út 30. júní 2009. Til að komast hjá röskun í 

viðskiptum þarf að framlengja skráningu Indlands. 

Yfirvöld á Indlandi hafa sent framkvæmdastjórninni 

beiðni um að bæta við fjórum nýjum eftirlits- og 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 159, 20.6.2009, bls. 6. 

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)  Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25. 

vottunaraðilum. Indversk yfirvöld hafa látið fram-

kvæmdastjórninni í té nauðsynlegar ábyrgðir til að sýna 

fram á að nýju eftirlits- og vottunaraðilarnir uppfylli 

viðmiðanirnar sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Indversk yfirvöld hafa 

tilkynnt framkvæmdastjórninni að tiltekinn eftirlitsaðili 

hafi breytt heiti sínu. 

4) Ísraelsk yfirvöld hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni að 

tiltekinn eftirlitsaðili hafi breytt heiti sínu. 

5) Tilteknar landbúnaðarafurðir, sem fluttar eru inn frá 

Túnis, eru nú á markaði í Bandalaginu samkvæmt 

umbreytingarreglunum sem kveðið er á um í 19. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Túnis lagði fram beiðni 

fyrir framkvæmdastjórnina um að vera fært á skrána 

sem kveðið er á um í III. viðauka við þá reglugerð. 

Túnis lagði fram þær upplýsingar sem krafist er skv. 7. 

og 8. gr. þeirrar reglugerðar. Athugun á þessum 

upplýsingum og viðræður við yfirvöld í Túnis, sem 

fylgdu í kjölfarið, leiddu til þeirrar niðurstöðu að í 

landinu væru reglur um framleiðslu og eftirlit með 

landbúnaðarafurðum jafngildar þeim sem mælt er fyrir 

um í reglugerð (EB) nr. 834/2007. Framkvæmdastjórnin 

hefur látið fara fram vettvangseftirlit, sem kveðið er á 

um í 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, með 

því að framleiðslureglum og eftirlitsráðstöfunum sé beitt 

í reynd á Túnis. 

6) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til 

samræmis við það. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 

eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um 

lífræna framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er 

breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð. 

2017/EES/24/09 
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2. gr. 

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

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

lögfestingar. 

Gjört í Brussel 19. júní 2009. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann FISCHER BOEL 

framkvæmdastjóri. 

 



20.4.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 24/160 

 

VIÐAUKI 

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

1. Í textanum, sem varðar Ástralíu, er eftirfarandi undirlið bætt við í 5. lið: 

„—  AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au“ 

2. Í textanum, sem varðar Kostaríku, er eftirfarandi undirlið bætt við í 5. lið: 

„—  Control Union Certifications, www.cuperu.com“ 

3. Textanum sem varðar Indland er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað 5. liðar komi eftirfarandi: 

„—  Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net 

—  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 India Private Limited, www.ecocert.in 

—  Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in 

—  IMO Control Private Limited, www.imo.ch 

—  Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org 

—  ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com 

—  Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com 

—  Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com 

—  OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in 

—  SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com 

—  Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),  

www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm 

—  Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com 

—  Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),  

http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp“ 

b) Í stað „2009“ í 7. lið komi „2014“. 
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4. í textanum, sem varðar Ísrael, komi eftirfarandi í stað fjórða undirliðar í 5. lið: 

„—  Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il“ 

5. Á eftir textanum, sem varðar Sviss, er eftirfarandi texta bætt við: 

„TÚNIS 

1. Afurðaflokkar: 

a) óunnar plöntuafurðir og plöntufjölgunarefni og fræ til ræktunar, 

b) unnar landbúnaðarafurðir til notkunar sem matvæli sem eru aðallega samsett úr einu eða fleiri innihalds-

efnum úr jurtaríkinu. 

2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a og lífrænt ræktuð innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið ræktuð í 

Túnis. 

3. Framleiðslustaðlar: Lög nr. 99-30 frá 5. apríl 1999 sem tengjast lífrænum búskap; tilskipun landbúnaðar-

ráðherra frá 28. febrúar 2001 um samþykkt á stöðluðum forskriftum fyrir ræktun nytjaplantna samkvæmt 

lífrænum aðferðum. 

4. Lögbært yfirvald: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn 

5. Eftirlitsaðilar: 

— Ecocert SA en Tunisie, www.ecocert.com 

— Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it 

— BCS, www.bcs-oeko.com 

— Lacon, www.lacon-institute.com 

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

7. Gildistími skráningar: 30. júní 2012.“ 

 

 


