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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) nr. 1084/2011 

frá 27. október 2011 

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 Evrópu-

sambandsins, 

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 d-lið 38. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 2. mgr. 7. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar 

(EB) nr. 1235/2008 (2) er kveðið á um að skráin yfir 

viðurkennd þriðju lönd skuli innihalda allar 

nauðsynlegar upplýsingar að því er varðar hvert þriðja 

land til að hægt sé að sannprófa hvort þær vörur sem 

settar eru á markað í Sambandinu hafi fallið undir 

eftirlitskerfi viðkomandi þriðja lands sem hefur hlotið 

viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 834/2007. Túnis hefur sent breytingu á 

forskriftunum sem kveðið er á um í III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1235/2008 í kjölfar myndunar nýrrar 

stofnunar um lífrænan búskap, innan landbúnaðar-

ráðuneytisins, sem er nú er orðið nýtt, lögbært yfirvald 

sem ber ábyrgð á eftirlitskerfinu í Túnis. 

2) Með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) nr. 590/2011 (3) var nýjum texta sem varðar 

Kanada bætt inn í III. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1235/2008. Í 1. lið þess texta, „Vöruflokkar“, er villa 

sem felst í því að setja fram sérstakan c-lið, „fóður“, 

sem einn af þessum flokkum þegar liðurinn fjallar í  

raun um eina mögulega notkun á „unnum 

landbúnaðarafurðum“ sem um getur í b-lið 1. liðar 

umrædds texta. 

3) Kanada upplýsti framkvæmdastjórnina um að í skránni 

yfir eftirlitsaðila sem er í III. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 1235/2008 sé önnur villa þar sem eftirlitsaðilarnir 

„Control Union Certifications“ hafi ekki heimild frá 

matvælaeftirlitsstofnun Kanada (e. Canadian Food 

Inspection Agency) til að veita vottunarþjónustu í 

Kanada. 

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 281, 28.10.2011, bls. 3. 

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. 

(3) Stjtíð. ESB L 161, 21.6.2011, bls. 9. 

4) Því ber að breyta og leiðrétta reglugerð (EB) 

nr. 1235/2008 til samræmis við þetta. 

5) Vegna réttarvissu skulu leiðréttingarákvæðin í þessari 

reglugerð gilda frá gildistökudegi reglugerðar (ESB) nr. 

590/2011. 

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

eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um 

lífræna framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingaákvæði 

Eftirfarandi komi í stað 4. liðar í textanum varðandi Túnis í  

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

„4. Lögbært yfirvald: Direction générale de l’Agri-

culture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de 

l’Envi-ronnement); www.agriportail.tn“. 

2. gr. 

Leiðréttingarákvæði 

Textanum varðandi Kanada í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 

1235/2008 er breytt sem hér segir: 

1)  Eftirfarandi komi í stað b- og c-liðar 1. liðar: 

„b)  unnar landbúnaðarafurðir sem nota á sem matvæli og 

fóður.“ 

2)  Sjötti undirliður 5. liðar, „Control Union Certifications 

(CUC), www.controlunion.com“, falli niður. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 2. gr. gilda hins vegar frá 28. júní 2011. 

2017/EES/24/15 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari  

lögfestingar. 

Gjört í Brussel 27. október 2011. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 


