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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) nr. 567/2013

2017/EES/24/24

frá 18. júní 2013
um 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
sambandsins,

af

sáttmálanum

um

starfshætti

4)

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

5)

Vegna réttarvissu skulu leiðréttu ákvæðin sem varða
„AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH“ gilda frá gildistökudegi II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 508/2012 og leiðréttu ákvæðin sem varða „IMOControl Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ og „Organización
Internacional Agropecuaria“ skulu gilda frá gildistökudegi II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB)
nr. 125/2013.

6)

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

Evrópu-

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)

2)

3)

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. Í tengslum við nokkur lönd sem
skráð eru í þeim viðauka, eins og honum var breytt með
framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 508/2012 (3), eru tilgreind vefföng nokkurra
eftirlitsaðila ekki rétt eða ekki lengur rétt.
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 er sett fram í
IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Í
tengslum við nokkra eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvöld
inniheldur textinn í þeim viðauka, eins og honum var
breytt með framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 508/2012
og framkvæmdareglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 125/2013 (4), skekkjur að því er varðar
afurðaflokkana sem tilgreindir eru fyrir nokkur þriðju
lönd.
Þar að auki er veffang eins eftirlitsaðilans. sem tilgreint
er í III. og IV. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1235/2008, rangt.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er leiðrétt sem hér segir:
1)

Ákvæði III. viðauka eru leiðrétt í samræmi við I. viðauka
við þessa reglugerð.

2)

Ákvæði IV. viðauka eru leiðrétt í samræmi við II. viðauka
við þessa reglugerð.
2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Ákvæði 1. liðar í II. viðauka skulu þó gilda frá 1. júlí 2012 og
ákvæði 3. og 4. liðar í II. viðauka skulu gilda frá 1. apríl 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 18. júní 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
José Manuel BARROSO

forseti.

(*)

(1)
(2)
(3)
(4)

Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 167, 19.6.2013, bls. 30.
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 EESsamninginn, biður birtingar.
Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 334, 12.12.2008, bls. 25.
Stjtíð. ESB L 162, 21.6.2012, bls. 1.
Stjtíð. ESB L 43, 14.2.2013, bls. 1
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I. VIÐAUKI
Ákvæði III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 eru leiðrétt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar varðandi CA-ORG-002 í 5. lið í textanum sem varðar Kanada komi eftirfarandi:
„CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture
(BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca“

2) Í stað 4. liðar í textanum sem varðar Kostaríku komi eftirfarandi:
„4. Lögbært yfirvald: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr“
3) Textinn sem varðar Indland er leiðréttur sem hér segir:
a) Í stað 4. liðar komi eftirfarandi:
„4. Lögbært yfirvald: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.
apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp“
b) Í stað færslnanna varðandi IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 og IN-ORG-021 í 5. lið
komi eftirfarandi:
„IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic
products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA
Pvt. Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency
(MPSOCA)

www.mpkrishi.org“

4) Í stað færslunnar varðandi JP-BIO-005 í 5. lið í textanum sem varðar Japan komi eftirfarandi:
„JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/“

5) Í stað færslunnar varðandi TN-BIO-004 í 5. lið í textanum sem varðar Túnis komi eftirfarandi:
„TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com“

6) Í stað færslunnar varðandi US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 og US-ORG-055 í 5. lið í textanum sem
varðar Bandaríkin komi eftirfarandi:
„US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/
certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/
organics.aspx“
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II. VIÐAUKI
Ákvæði IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 eru leiðrétt sem hér segir:
1) Í stað færslunnar varðandi Gana í 3. lið í textanum sem varðar „AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH“ komi
eftirfarandi:
„Gana

GH-BIO-151

x

—

—

x

—

—“

2) Í stað 2. liðar í textanum sem varðar „BioAgriCert S.r.l.“ komi eftirfarandi:
„2. Veffang: http://www.bioagricert.org/english/“
3) Í stað 3. liðar í textanum sem varðar „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști“ komi eftirfarandi:
„3. Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar:
Þriðja land

Tyrkland

Kenninúmer

Flokkur afurða

TR-BIO-158

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—“

4) Í stað færslunnar varðandi Argentínu í 3. lið í textanum sem varðar „Organización Internacional Agropecuaria“
komi eftirfarandi:
„Argentína

AR-BIO-110

—

—

x

—

—

—“

