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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/2345 

frá 15. desember 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) Samkvæmt upplýsingum frá Costa Rica, Túnis, Bandaríkjunum og Lýðveldinu Kóreu hefur heiti eftirlitsaðilans „BCS 

Öko-Garantie GmbH“ verið breytt í „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“. 

3) Samkvæmt upplýsingum frá Argentínu hefur veffangi eftirlitsaðilans „Letis SA“ verið breytt. 

4) Samkvæmt upplýsingum frá Ástralíu hefur veffang lögbæra yfirvaldsins breyst. Enn fremur hefur eftirlitsyfirvaldið 

„AQIS“ hætt starfsemi og ætti það ekki að vera lengur á skrá í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. 

5) Samkvæmt upplýsingum frá Kanada hefur eftirlitsaðilinn „SAI Global Certification Services Limited“ hætt starfsemi og 

ætti hann ekki að vera lengur á skrá í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Enn fremur ætti að færa nýjan 

eftirlitsaðila „TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)“ á skrá í þann viðauka. 

6) Samkvæmt upplýsingum frá Costa Rica hefur veffangi eftirlitsyfirvaldsins „Servicio Fitosanitario del Estado“ verið 

breytt. 

7) Samkvæmt upplýsingum frá Indlandi hefur lögbært yfirvald á Indlandi afturkallað viðurkenningu sína á „Biocert India 

Pvt. Ltd, Indore“ og „TUV India Pvt. Ltd“ og þessir eftirlitsaðilar ættu ekki að vera lengur á skrá í III. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Enn fremur hefur lögbært yfirvald á Indlandi viðurkennt þrjá eftirlitsaðila sem ætti að 

bæta á skrána í þeim viðauka: „Odisha State Organic Certification Agency“, „Gujarat Organic Products Certification 

Agency“ og „Uttar Pradesh State Organic Certification Agency“. 

8) Samkvæmt upplýsingum frá Japan hefur heiti lögbærs yfirvalds breyst. 

9) Samkvæmt upplýsingum frá Túnis hefur veffang lögbæra yfirvaldsins breyst. 

10) Samkvæmt upplýsingum frá Bandaríkjunum hefur heiti eftirlitsaðilans „Department of Plant Industry“ verið breytt í 

„Clemson University“, heiti eftirlitsaðilans „Indiana Certified Organic LLC“ verið breytt í „Ecocert ICO, LLC“, heiti 

eftirlitsaðilans „Marin County“ verið breytt í „Marin Organic Certified Agriculture“ og heiti eftirlitsaðilans „OIA North 

America, LLC“ hefur verið breytt í „Americert International (AI)“. Enn fremur hefur eftirlitsaðilinn „Organic National 

& International Certifiers (ON&IC)“ hætt starfsemi og ætti það ekki að vera lengur á skrá í III. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 1235/2008.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2015, bls. 29. 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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11) Samkvæmt upplýsingum frá Lýðveldinu Kóreu hefur lögbært yfirvald í Kóreu viðurkennt tvo eftirlitsaðila að auki sem 

ætti að bæta á skrána í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008: „Neo environmentally-friendly“ og „Green 

Environmentally-Friendly certification center“. 

12) 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. 

13) Í 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er kveðið á um að að því er varðar vörur, sem eru ekki fluttar inn skv. 32. 

gr. og ekki fluttar inn frá þriðja landi sem er viðurkennt í samræmi við 2. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, er fram-

kvæmdastjórninni heimilt að viðurkenna eftirlitsaðila sem eru til þess bærir að sinna verkefnum er varða innflutning 

vara þar sem lagðar eru fram jafngildar tryggingar. Í b-lið 2. mgr. og 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 er 

því kveðið á um að eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili geti ekki verið viðurkenndur að því er varðar vöru sem er upprunnin 

í þriðja landi sem er á skrá yfir viðurkennd þriðju lönd í III. viðauka við þá reglugerð og tilheyrir vöruflokki sem 

viðkomandi þriðja land er viðurkennt fyrir. 

14) Þar eð Kanada og Japan eru bæði viðurkennd þriðju lönd í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

og eru skráð fyrir vöruflokk A í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 virðist sem þessi ákvæði hafi ekki verið 

að fullu virt fram að þessu að því er varðar viðurkenningu á eftirfarandi eftirlitsaðilum sem tilgreindir eru í IV. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar vörur sem eru upprunnar í Kanada og Japan og tilheyra vöruflokki A: 

„CCOF Certification Services“, „IMOswiss AG“, „International Certification Services, Inc.“, „Istituto Certificazione 

Etica e Ambientale“, „Japan Organic and Natural Foods Association“, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Organic 

crop improvement association“ og „Quality Assurance International“. 

15) Framkvæmdastjórnin hefur haft samband við viðkomandi eftirlitsaðila til að upplýsa þá um þá ætlun sína að afturkalla 

viðurkenningu fyrir vöruflokk A í Kanada og Japan. Hún hefur skoðað athugasemdirnar, sem henni bárust, vandlega. 

16) „Afrisco Certified Organic, CC“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að það hafi hætt vottunarstarfsemi sinni í öllum 

þriðju löndum sem það var viðurkennt fyrir og ætti það ekki að vera lengur á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB)  

nr. 1235/2008. 

17) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Agreco R.F. Göderz GmbH“ um að breyta forskriftum. Á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé 

að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Rússlands og að því er 

varðar vöruflokk D til Bólivíu, Bosníu og Hersegóvínu, Dóminíska lýðveldisins, Ekvadors, Egyptalands, Georgíu, 

Indónesíu, Kasakstans, Kirgistans, Madagaskars, Montenegrós (Svartfjallaland), Perús, Serbíu, Tansaníu, Taílands, 

Tógós, Túrkmenistans, Úsbekistans og Venesúela. 

18) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Australia Certified Organic“ um að breyta forskriftum. Á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé 

að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokk B til Kína og Vanúatús og að því er 

varðar vöruflokk D til Cooks-eyja. 

19) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Bio.inspecta AG“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli 

upplýsinganna komst framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið 

viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Bosníu og Hersegóvínu, Marokkós og Sameinuðu 

arabísku furstadæmanna. 

20) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Bureau Veritas Certification France SAS“ um að vera fært á 

skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem borist hafa er niðurstaðan sú að 

réttlætanlegt sé að viðurkenna „Bureau Veritas Certification France SAS“ að því er varðar vöruflokka A og D í Madaga-

skar, Máritíus, Mónakó, Marokkó og Níkaragva, að því er varðar vöruflokk C í Madagaskar og Níkaragva og vöruflokk 

E í Máritíus. 

21) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ 

um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri 

niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og 

D til Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó, Montenegrós (Svartfjallaland), Nepals, hernumdu svæðanna í Palestínu og 

Pakistans, að því er varðar vöruflokka A, B og D til Kamerúns og Nígeríu og vöruflokk C til Kína og Taívans.  
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22) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos 

S.C.“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að 

þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokk 

D til Kólumbíu. 

23) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Control Union Certifications“ um að breyta forskriftum. Á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé 

að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A, D og F til Beníns, Botsvana, 

Kamerúns, Kúbu, Curaçao, Haítís, Kenya, Lesótós, Malavís, Mongólíu, Marokkós, Namibíu, Senegals, Súrínams, 

Svasílands, Taívans, Tógós og Zimbabwes, að því er varðar vöruflokka A, B, C, D, E og F til Armeníu og Kasakstans 

og vöruflokka A, B, C, D og F til Íraks. 

24) „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ hefur upplýst framkvæmdastjórnina um að það hafi hætt vottunarstarfsemi 

sinni í Lýðveldinu Kóreu, eina landinu sem það var viðurkennt fyrir, og ætti það ekki að vera lengur á skrá í IV. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. 

25) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecocert SA“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka land-

fræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokk A til Botsvana, vöruflokka A og D til Armeníu, 

Belíss, Grænhöfðaeyja, Mið-Afríkulýðveldisins, Kongó (Brazzaville), Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó, El Salvadors, 

Miðbaugs-Gíneu, Georgíu, Gínea-Bissaúr, Hondúrass, Hong Kong, Líberíu, Máritaníu, Myanmar/Búrma, Níkaragva, 

Panama, Samóa, Seychelles-eyja, Singapúrs, Srí Lanka, Súrínams, Tadsíkistans, Tímor-Lestes og Venesúela, vöruflokka 

A, B og D til Afganistans og Síerra Leónes, vöruflokka A, D og E til Túrkmenistans, vöruflokk B til Beníns, Kamerúns, 

Kólumbíu, Côte d’Ivoire, Ekvadors, Indónesíu, Mónakós, Filippseyja, Serbíu, Túniss, Víetnams og Zambiu, vöruflokk 

C til Suður-Kóreu, vöruflokk D til Chads, Eþíópíu, Mongólíu, Namibíu, Nígers, Nígeríu, Pakistans og Vanúatús, 

vöruflokk E til Indlands, Kirgistans, Marokkós, Sýrlands, Taílands og Úrúgvæs, vöruflokka B og E til Kenya, Paragvæs 

og Úganda, vöruflokka B, D og E til Úkraínu, vöruflokka B, E og F til Búrkína Fasós, Mexíkós og Perús, vöruflokka D 

og E til Kasakstans, Rússlands og Úsbekistans og vöruflokka E og F til Madagaskars. 

26) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ um að breyta 

forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að 

réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Belíss. 

Enn fremur upplýsti „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ framkvæmdastjórnina um að það hefði breytt veffangi sínu. 

27) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ um að breyta forskriftum. 

Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé 

að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A and D til Gambíu, Líberíu, 

Pakistans, Tadsíkistans, Túrkmenistans og Úsbekistans, að því er varðar vöruflokka A, D og E til Kasakstans, að því er 

varðar vöruflokk B til Gvatemala, Kirgistans, Perús og Rússlands og að því er varðar vöruflokk E til Sameinuðu 

arabísku furstadæmanna. 

28) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Mayacert“ um að vera fært á skrá í IV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem borist hafa er niðurstaðan sú að réttlætanlegt sé að 

viðurkenna „Mayacert“ að því er varðar vöruflokka A, B og D í Mexíkó, vöruflokka A og D í Gvatemala, Hondúras og 

Níkaragva og vöruflokk D í Kólumbíu, Dóminíska lýðveldinu og El Salvador. 

29) ‘Onecert, Inc.’ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á nafni sínu í „OneCert International PVT Ltd“. Það 

tilkynnti einnig um breytingu á heimilisfangi. 

30) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Standard“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli 

þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka 

landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Tadsíkistans og að því er varðar 

vöruflokk E til Kasakstans og Rússlands. 

31) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organización Internacional Agropecuaria“ um að breyta 

forskriftum. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að 

réttlætanlegt sé að rýmka landfræðilegt gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Chiles 

(Síles), Ekvadors og Perús.  
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32) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „ORSER“ um að vera fært á skrá í IV. viðauka við reglugerð 

(EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem borist hafa er niðurstaðan sú að réttlætanlegt sé að viðurkenna 

„ORSER“ að því er varðar vöruflokka A og D í Tyrklandi. 

33) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd“ um að vera 

fært á skrá í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar vöruflokk D í Japan. Eins og bent er á í  

13. forsendu er í b-lið 2. mgr. og 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1235/2008 kveðið á um að eftirlitsyfirvald eða 

eftirlitsaðili geti ekki verið viðurkenndur að því er varðar vöru sem er upprunnin í þriðja landi sem er á skrá yfir viður-

kennd þriðju lönd í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 og tilheyrir flokki sem viðkomandi þriðja land er 

viðurkennt fyrir. Japan er viðurkennt sem þriðja land í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og 

skráð í þeim viðauka að því er varðar vöruflokk D. Þar eð viðurkenningin nær ekki yfir öll innihaldsefni sem löglegt er 

að flytja inn til Japans og vinna þar er viðurkenning á eftirlitsaðila fyrir unnar afurðir, sem falla ekki undir viður-

kenninguna á Japan fyrir vöruflokk D í samræmi við III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, hins vegar við-

eigandi til að koma í veg fyrir að vörur, sem eru upprunnar í Japan og eru unnar með innihaldsefnum sem löglegt er að 

flytja inn til Japans en falla ekki undir viðurkenninguna samkvæmt þeim viðauka, séu ekki fluttar inn til Sambandsins. Á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem borist hafa er niðurstaðan sú að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Overseas 

Merchandising Inspection Co., Ltd“ að því er varðar vöruflokk D, að undanskildu víni, í Japan fyrir vörur sem falla ekki 

undir viðurkenninguna skv. 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 í samræmi við III. viðauka við reglugerð (EB) 

nr. 1235/2008. 

34) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „QC&I“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka gildis-

svið viðurkenningar hennar að því er varðar vöruflokk D til víns. 

35) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Quality Partner“ um að vera fært á skrá í IV. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem borist hafa er niðurstaðan sú að réttlætanlegt sé að 

viðurkenna „Quality Partner“ að því er varðar vöruflokka C og D í Indónesíu. 

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

37) Í því skyni að gefa eftirlitsaðilunum, sem verða fyrir áhrifum af afturköllun viðurkenningarinnar fyrir vöruflokk A í 

Kanada og Japan, möguleikann á að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að laga viðskiptatengsl sín að nýju aðstæðunum 

ættu viðkomandi breytingar á IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að taka gildi sex mánuðum eftir gildis-

tökudag þessarar reglugerðar. 

38) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar 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 tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 6., 13., 14., 15. og 16. liðar, d-liðar 17. liðar og ákvæði 20. og 25. liðar í II. viðauka gilda frá og með sex mánuðum 

eftir gildistökudag þessarar reglugerðar. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. desember 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Jean-Claude JUNCKER 

 forseti. 
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I. VIÐAUKI 

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

1) Í stað veffangs eftirlitsaðilans „Letis SA“ í færslunni sem varðar Argentínu í 5. lið komi „www.letis.org“. 

2) Færslunni sem varðar Ástralíu er breytt sem hér segir: 

a)  Í stað veffangs lögbæra yfirvaldsins í 4. lið komi: 

 „www.agriculture.gov.au/export/food/organic-bio-dynamic“ 

b)  Í 5. lið falli línan sem varðar kenninúmerið AU-BIO-002 brott. 

3) Í færslunni sem varðar Kanada er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Línan sem varðar kenninúmerið CA-ORG-020 falli brott. 

b) Eftirfarandi lína bætist við: 

„CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert) www.tcocert.ca“ 

4) Í færslunni sem varðar Costa Rica er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið CR-BIO-001 komi eftirfarandi: 

„CR-BIO-001 Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

www.sfe.go.cr“ 

b) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið CR-BIO-002 komi eftirfarandi: 

„CR-BIO-002 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com“ 

5) Í færslunni sem varðar Indland er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Línurnar sem varða kenninúmerin IN-ORG-019 og IN-ORG-022 falli brott. 

b) Eftirfarandi línur bætist við: 

„IN-ORG-024 Odisha State Organic Certification Agency www.ossopca.nic.in 

IN-ORG-025 Gujarat Organic Products Certification Agency www.gopca.in 

IN-ORG-026 Uttar Pradesh State Organic Certification Agency www.upsoca.org“ 

6) Í stað 4. liðar í færslunni sem varðar Japan komi eftirfarandi: 

„4. Lögbær yfirvöld: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry 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“ 

7) Færslunni sem varðar Túnis er breytt sem hér segir: 

a) Í stað veffangs lögbæra yfirvaldsins í 4. lið komi: 

 „www.agriculture.tn og www.onagri.tn“ 

b) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið TN-BIO-003 í 5. lið komi eftirfarandi: 

„TN-BIO-003 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com“ 
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8) Í færslunni sem varðar Bandaríkin er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-004 komi eftirfarandi: 

„US-ORG-004 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com“ 

b) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-009 komi eftirfarandi: 

„US-ORG-009 Clemson University www.clemson.edu/public/regulatory/ 
plant_industry/organic_certification“ 

c)  Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-016 komi eftirfarandi: 

„US-ORG-016 Ecocert ICO, LLC www.ecocertico.com“ 

d)  Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-022 komi eftirfarandi: 

„US-ORG-022 Marin Organic Certified Agriculture www.marincounty.org/depts/ag/moca“ 

e)  Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-038 komi eftirfarandi: 

„US-ORG-038 Americert International (AI) www.americertorganic.com“ 

f)  Línan sem varðar kenninúmerið US-ORG-045 falli brott. 

9) Í færslunni sem varðar Suður-Kóreu er 5. lið breytt sem hér segir: 

a) Línan sem varðar kenninúmerið KR-ORG-002 falli brott. 

b) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið KR-ORG-011 komi eftirfarandi: 

„KR-ORG-011 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH www.bcs-oeko.com“ 

c) Eftirfarandi línur bætist við: 

„KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly café.naver.com/neoefcc 

„KR-ORG-020 Green Environmentally-Friendly certification center www.greenorganic4us.co.kr“ 
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II. VIÐAUKI 

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

1) Öll færslan sem varðar „Afrisco Certified Organic, CC“ falli brott. 

2) Í færslunni sem varðar „Agreco R.F. Göderz GmbH“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lína bætist við: 

„Rússland RU-BIO-151 x — — x — —“ 

b) Í línunum sem varða Bólivíu, Bosníu og Hersegóvínu, Dóminíska Lýðveldið, Ekvador, Egyptaland, Georgíu, Indónesíu, 

Kasakstan, Kirgistan, Madagaskar, Montenegró (Svartfjallaland), Perú, Serbíu, Tansaníu, Taíland, Tógó, Túrkmenistan, 

Úsbekistan og Venesúela bætist krossmerki við í dálki D. 

3) Í færslunni sem varðar „Australian Certified Organic“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Í línunum sem varða Kína og Vanúatú bætist krossmerki við í dálki B. 

b) Í línunni sem varðar Cooks-eyjar bætist krossmerki við í dálki D. 

4) Í færslunni sem varðar „Bio.inspecta AG“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í viðeigandi röð: 

„Bosnía og Hersegóvína BA-BIO-161 x — — x — — 

Marokkó MA-BIO-161 x — — x — — 

Sameinuðu arabísku 
furstadæmin 

AE-BIO-161 x — — x — —“ 

5) Á eftir færslunni sem varðar „Bolicert Ltd“ komi eftirfarandi ný færsla: 

 „„Bureau Veritas Certification France SAS” 

1.  Heimilisfang: Immeuble Le Guillaumet — 60 avenue du Général de Gaulle 92046 — Paris La Défense Cedex — 

Frakkland 

2.  Veffang: http://www.qualite-france.com 

3.  Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar: 

Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

Madagaskar MG-BIO-165 x — x x — — 

Máritíus MU-BIO-165 x — — x x — 

Mónakó MC-BIO-165 x — — x — — 

Marokkó MA-BIO-165 x — — x — — 

Níkaragva NI-BIO-165 x — x x — — 

4.  Undantekningar: vörur í aðlögun 

5.  Tímabil sem skráning gildir: til 30. júní 2018.“  
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6) Í færslunni sem varðar „CCOF Certification Services“ í 3. lið, í línunni sem varðar Kanada, falli krossmerkið í dálki A 

brott. 

7) Í færslunni sem varðar „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi línur bætast við í viðeigandi röð: 

„Kamerún CM-BIO-140 x x — x — — 

Lýðstjórnarlýðveldið 
Kongó 

CD-BIO-140 x — — x — — 

Montenegró 
(Svartfjallaland) 

ME-BIO-140 x — — x — — 

Nepal NP-BIO-140 x — — x — — 

Nígería NG-BIO-140 x x — x — — 

Hernumdu svæðin í 
Palestínu 

PS-BIO-140 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-140 x — — x — —“ 

b) Í línunni sem varðar Kína bætist krossmerki við í dálki C. 

c) Í línunni sem varðar Taívan bætist krossmerki við í dálki C. 

8) Í færslunni sem varðar „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“ í 3. lið í línunni sem varðar 

Kólumbíu bætist krossmerki við í dálki D. 

9) Í færslunni sem varðar „Control Union Certifications“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í viðeigandi röð: 

„Armenía AM-BIO-149 x x x x x x 

Benín BJ-BIO-149 x — — x — x 

Botsvana BW-BIO-149 x — — x — x 

Kamerún CM-BIO-149 x — — x — x 

Kúba CU-BIO-149 x — — x — x 

Curaçao CW-BIO-149 x — — x — x 

Haítí HT-BIO-149 x — — x — x 

Írak IQ-BIO-149 x x x x — x 

Kasakstan KZ-BIO-149 x x x x x x 

Kenya KE-BIO-149 x — — x — x 

Lesótó LS-BIO-149 x — — x — x 
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Malaví MW-BIO-149 x — — x — x 

Mongólía MN-BIO-149 x — — x — x 

Marokkó MA-BIO-149 x — — x — x 

Namibía NA-BIO-149 x — — x — x 

Senegal SN-BIO-149 x — — x — x 

Súrínam SR-BIO-149 x — — x — x 

Svasíland SZ-BIO-149 x — — x — x 

Taívan TW-BIO-149 x — — x — x 

Tógó TG-BIO-149 x — — x — x 

Zimbabwe ZW-BIO-149 x — — x — x“ 

10) Öll færslan sem varðar „Doalnara Certified Organic Korea, LLC“ falli brott. 

11) Í færslunni sem varðar „Ecocert SA“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi línur bætast við í viðeigandi röð: 

„Afganistan AF-BIO-154 x x — x — — 

Armenía AM-BIO-154 x — — x — — 

Belís BZ-BIO-154 x — — x — — 

Botsvana BW-BIO-154 x — — — — — 

Grænhöfðaeyjar CV-BIO-154 x — — x — — 

Mið-Afríkulýðveldið CF-BIO-154 x — — x — — 

Kongó (Brazzaville) CG-BIO-154 x — — x — — 

Lýðstjórnarlýðveldið 
Kongó 

CD-BIO-154 x — — x — — 

El Salvador SV-BIO-154 x — — x — — 

Miðbaugs-Gínea GQ-BIO-154 x — — x — — 

Georgía GE-BIO-154 x — — x — — 

Gínea-Bissaú GW-BIO-154 x — — x — — 

Hondúras HN-BIO-154 x — — x — — 
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Hong Kong HK-BIO-154 x — — x — — 

Líbería LR-BIO-154 x — — x — — 

Máritanía MR-BIO-154 x — — x — — 

Mjanmar/Búrma MM-BIO-154 x — — x — — 

Níkaragva NI-BIO-154 x — — x — — 

Panama PA-BIO-154 x — — x — — 

Samóa WS-BIO-154 x — — x — — 

Seychelles-eyjar SC-BIO-154 x — — x — — 

Síerra Leóne SL-BIO-154 x x — x — — 

Singapúr SG-BIO-154 x — — x — — 

Srí Lanka LK-BIO-154 x — — x — — 

Súrínam SR-BIO-154 x — — x — — 

Tadsíkistan TJ-BIO-154 x — — x — — 

Tímor-Leste TL-BIO-154 x — — x — — 

Túrkmenistan TM-BIO-154 x — — x x — 

Venesúela VE-BIO-154 x — — x — —“ 

b) Í línunum sem varða Benín, Kamerún, Kólumbíu, Côte d’Ivoire, Ekvador, Indónesíu, Mónakó, Filippseyjar, Serbíu, 

Túnis, Víetnam og Zambiu bætist krossmerki við í dálki B. 

c) Í línunni sem varðar Suður-Kóreu bætist krossmerki við í dálki C. 

d) Í línunum sem varða Chad, Eþíópíu, Mongólíu, Namibíu, Níger, Nígeríu, Pakistan og Vanúatú bætist krossmerki við í 

dálki D. 

e) Í línunum sem varða Indland, Kirgistan, Marokkó, Sýrland, Taíland og Úrúgvæ bætist krossmerki við í dálki E. 

f) Í línunum sem varða Kenya, Paragvæ og Úganda bætist krossmerki við í dálkum B og E. 

g)  Í línunni sem varðar Úkraínu bætist krossmerki við í dálkum B, D og E. 

h)  Í línunum sem varða Búrkína Fasó, Mexíkó og Perú bætist krossmerki við í dálkum B, E og F. 

i)  Í línunum sem varða Kasakstan, Rússland og Úsbekistan bætist krossmerki við í dálkum D og E. 

j)  Í línunni sem varðar Madagaskar bætist krossmerki við í dálkum E og F. 

12) Færslunni sem varðar „IMO Control Latinoamérica Ltda.“ er breytt sem hér segir: 

a) Í stað 2. liðar komi eftirfarandi: 

 „2.  Veffang: http://www.imo-la.com“  
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b) Í 3. lið bætist eftirfarandi lína við: 

„Belís BZ-BIO-123 x — — x — —“ 

13) Í færslunni sem varðar „IMOswiss AG“ í 3. lið, í línunum sem varða Kanada og Japan, falli krossmerkið í dálki A brott. 

14) Í færslunni sem varðar „International Certification Services, Inc.“ í 3. lið, í línunni sem varðar Kanada, falli 

krossmerkið í dálki A brott. 

15) Í færslunni sem varðar „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ í 3. lið, í línunni sem varðar Japan, falli krossmerkið 

í dálki A brott. 

16) Í færslunni sem varðar „Japan Organic and Natural Foods Association“ í 3. lið, í línunni sem varðar Japan, falli 

krossmerkið í dálki A brott. 

17) Í færslunni sem varðar „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi línur bætast við í viðeigandi röð: 

„Gambía GM-BIO-141 x — — x — — 

Kasakstan KZ-BIO-141 x — — x x — 

Líbería LR-BIO-141 x — — x — — 

Pakistan PK-BIO-141 x — — x — — 

Tadsíkistan TJ-BIO-141 x — — x — — 

Túrkmenistan TM-BIO-141 x  — x — — 

Úsbekistan UZ-BIO-141 x — — x — —“ 

b) Í línunum sem varða Gvatemala, Kirgistan, Perú og Rússland bætist krossmerki við í dálki B. 

c) Í línunni sem varðar Sameinuðu arabísku furstadæmin bætist krossmerki við í dálki E. 

d) Í línunni sem varðar Japan falli krossmerkið í dálki A brott. 

18) Á eftir færslunni sem varðar „Letis SA“ komi eftirfarandi ný færsla: 

 „„Mayacert“ 

1.  Heimilisfang: 18 calle 7-25 zona 11, Colonia Mariscal, 01011 Guatemala City, Gvatemala 

2.  Veffang: http://www.mayacert.com 

3.  Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar: 

Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

Kólumbía CO-BIO-169 — — — x — — 

Dóminíska lýðveldið DO-BIO-169 — — — x — — 
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Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

El Salvador SV-BIO-169 — — — x — — 

Gvatemala GT-BIO-169 x — — x — — 

Hondúras HN-BIO-169 x — — x — — 

Mexíkó MX-BIO-169 x x — x — — 

Níkaragva NI-BIO-169 x — — x — — 

4.  Undantekningar: vörur í aðlögun, vín 

5.  Tímabil sem skráning gildir: til 30. júní 2018.“ 

19) Í stað fyrirsagnar og 1. liðar í færslunni sem varðar „Onecert, Inc.“komi eftirfarandi: 

 „„OneCert International PVT Ltd” 

1.  Heimilisfang: H-08, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, Indland“ 

20) Í færslunni sem varðar „Organic crop improvement association“ í 3. lið, í línunum sem varða Kanada og Japan, falli 

krossmerkið í dálki A brott. 

21) Í færslunni sem varðar „Organic Standard“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lína bætist við: 

„Tadsíkistan TJ-BIO-108 x — — x — —“ 

b) Í línunum sem varða Kasakstan og Rússland bætist krossmerki við í dálki E. 

22) Í færslunni sem varðar „Organización Internacional Agropecuaria“ í 3. lið bætast eftirfarandi línur við í viðeigandi röð: 

„Chile (Síle) CL-BIO-110 x — — x — — 

Ekvador EC-BIO-110 x — — x — — 

Perú PE-BIO-110 x — — x — —“ 

23) Á eftir færslunni sem varðar „Organska Kontrola“ komi eftirfarandi nýjar færslur: 

 „„ORSER“ 

1.  Heimilisfang: Paris Caddesi No: 6/15, Ankara 06540, Tyrkland 

2.  Veffang: http://orser.com.tr 

3.  Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar: 

Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

Tyrkland TR-BIO-166 x — — x — — 
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4.  Undantekningar: vörur í aðlögun 

5.  Tímabil sem skráning gildir: til 30. júní 2018. 

 „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd“ 

1.  Heimilisfang: 15-6 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0026, Japan 

2.  Veffang: http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html 

3.  Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar: 

Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

Japan JP-BIO-167 — — — x — — 

4.  Undantekningar: vörur í aðlögun, vín og vörur sem falla undir III. viðauka 

5.  Tímabil sem skráning gildir: til 30. júní 2018.“ 

24) Í stað 4. liðar í færslunni sem varðar „QC&I GmbH“ komi eftirfarandi: 

„4. Undantekningar: vörur í aðlögun“ 

25) Í færslunni sem varðar „Quality Assurance International“ í 3. lið, í línunni sem varðar Kanada, falli krossmerkið í dálki 

A brott. 

26) Á eftir færslunni sem varðar „Quality Assurance International“ komi eftirfarandi ný færsla: 

 „„Quality Partner“ 

1.  Heimilisfang: Rue Hayeneux, 62, 4040 Herstal, Belgía 

2.  Veffang: http://www.quality-partner.be 

3.  Hlutaðeigandi þriðju lönd, kenninúmer og vöruflokkar: 

Þriðja land Kenninúmer Flokkur afurða 

  A B C D E F 

Indónesía ID-BIO-168 — — x x — — 

4.  Undantekningar: vörur í aðlögun, þörungar og vín 

5.  Tímabil sem skráning gildir: til 30. júní 2018.“ 

  


