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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 471/2010

2017/EES/24/11

frá 31. maí 2010
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 Sambandin (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

sýna fram á að hinn endurskipulagði eftirlitsaðili
uppfylli skilyrðin sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 8. gr.
reglugerðar (EB) nr. 1235/2008.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
3)

Tilteknar landbúnaðarafurðir, sem fluttar eru inn frá
Japan, eru nú á markaði í Sambandinu samkvæmt umbreytingarreglunum sem kveðið er á um í 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008. Japan sendi framkvæmdastjórninni beiðni um að það yrði fært á skrána, sem
kveðið er á um í III. viðauka við þá reglugerð, og sendi
inn upplýsingarnar sem krafist er skv. 7. og 8. gr. reglugerðarinnar. Athugun á þessum upplýsingum og viðræður við yfirvöld í Japan, sem fylgdu í kjölfarið, leiddu
til þeirrar niðurstöðu að í landinu væru reglur um framleiðslu og eftirlit með lífrænni framleiðslu jafngildar
þeim sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB)
nr. 834/2007. Framkvæmdastjórnin hefur framkvæmt
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 í Japan.
Þar af leiðandi skal framkvæmdastjórnin færa Japan á
skrána sem kveðið er á um í III. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1235/2008.

4)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til
samræmis við það.

5)

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

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

2)

Í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB)
nr. 834/2007 hefur verið tekin saman skrá í III. viðauka
við
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 (2) yfir þau þriðju lönd sem
hafa framleiðslukerfi og eftirlitsráðstafanir fyrir lífræna
framleiðslu á landbúnaðarafurðum sem viðurkennd eru
sem jafngild því sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð.
Í ljósri nýrrar umsóknar 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.

Áströlsk yfirvöld hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni
að tiltekinn eftirlitsaðili hafi endurskipulagt starfsemi
sína og breytt heiti sínu. Áströlsk yfirvöld hafa látið
framkvæmdastjórninni í té nauðsynlegar ábyrgðir til að

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 134, 1.6.2010, 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) Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
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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 31. maí 2010.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er breytt sem hér segir:
1. Í textanum, sem varðar Ástralíu, komi eftirfarandi í stað 4. undirliðar í 5. lið:
„— NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au“.
2. Á eftir textanum, sem varðar Ísrael, er eftirfarandi texta bætt við:
„JAPAN
1. Afurðaflokkar:
a) óunnar plöntuafurðir, plöntufjölgunarefni og fræ til ræktunar,
b) unnar landbúnaðarafurðir til notkunar sem matvæli sem eru aðallega samsett úr einu eða fleiri innihaldsefnum úr
jurtaríkinu.
2. Uppruni: afurðir í flokki 1 a og lífrænt ræktuð innihaldsefni í afurðum í flokki 1 b sem hafa verið ræktuð í Japan.
3. Framleiðslustaðlar: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of
October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of
October 27, 2005).
4. Lögbær yfirvöld: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html og Food and Agricultural Materials Inspection
Center (FAMIC), www.famic.go.jp
5. Eftirlitsaðilar:
— Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org
— AFAS Certification Center Co., Ltd, www.afasseq.com
— NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp
— Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp
— Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic
— Ecocert-QAI Japan Ltd, http://ecocert.qai.jp
— Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp
— OCIA Japan, www.ocia-jp.com
— Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd, www.omicnet.com/index.html.en
— Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo
— ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural
Certification, www.axis-asac.net
— Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome
— Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki
6. Aðilar sem gefa út vottorð: sjá 5. lið.
7. Gildistími skráningar: 30. júní 2013.“
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