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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/786 

frá 15. júní 2020 

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 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 Indlandi hefur lögbært yfirvald á Indlandi afturkallað viðurkenningu sína á „Indian Society 

for Certification of Organic Products (ISCOP)“. Af þessum sökum ætti þessi eftirlitsaðili ekki að vera lengur á skrá í III. 

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

3) Í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 er Japan á skrá að því er varðar vöruflokk F (efniviður til kynlausrar 

fjölgunar og fræ til ræktunar) [áður: plöntufjölgunarefni og fræ til ræktunar]. Í Japan eru þó engar reglur til fyrir lífræna 

framleiðslu á efnivið til kynlausrar fjölgunar og fræi til ræktunar. Því ætti að fella brott tilvísanir í þann vöruflokk í 

færslunni fyrir Japan í þeim viðauka. Þessi niðurfelling gerir eftirlitsaðilum kleift að fá viðurkenningu fyrir þann 

vöruflokk fyrir Japan að því er varðar IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Japan hefur verið upplýst um 

þessar breytingar. 

4) Samkvæmt upplýsingum frá Lýðveldinu Kóreu var heiti eftirlitsaðilans „Konkuk University industrial cooperation 

cops“ breytt í „KAFCC“ og „Woorinong Certification“ og „Neo environmentally-friendly Certification Center“ hafa 

fengið ný vefföng. Auk þess hefur viðurkenning á eftirlitsaðilanum „Ecolivestock Association“ verið afturkölluð. Að 

lokum hefur kóreanskt lögbært yfirvald viðurkennt eftirfarandi sex eftirlitsaðila sem ætti að bæta á skrána í III. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1235/2008: „Korea Crops Research Institute (co.ltd)“, „Korea organic certification“, „Jayeondeul 

agri-food certification institute“, ‘“Institute of Organic food Evaluation“, „EverGreen Nongouhwi“ og „ONNURI 

ORGANIC Co., Ltd.“. 

5) Samkvæmt upplýsingum frá Bandaríkjunum var heiti eftirlitsaðilans „Primuslabs“ breytt í „Primus Auditing 

Operations“ og hefur eftirlitsaðilinn fengið nýtt veffang. Heiti tveggja eftirlitsaðila sem var bætt við með 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/25 (3) voru ranglega stafsett. Þessi heiti ætti að leiðrétta 

frá og með gildistökudegi framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2020/25. 

6) Skrá yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila 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. 

7) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri 

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

þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka gildissvið viðurkenningar hennar til Kirgistans að því er varðar vöruflokka 

A og D.  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 16.6.2020, bls. 20. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2021 frá 

5. febrúar 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður 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). 

(3) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/25 frá 13. janúar 2020 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 (Stjtíð. ESB L 8, 14.1.2020, bls. 18). 

2021/EES/22/64 



Nr. 22/462 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

8) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd“ um að 

vera fært á skrána í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem 

framkvæmdastjórninni hafa borist komst hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna þennan eftirlitsaðila 

fyrir Kína að því er varðar vöruflokka A og D. 

9) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Biocert International Pvt Ltd“ um að breyta forskriftum. Á 

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

að rýmka gildissvið viðurkenningar hennar til Georgíu að því er varðar vöruflokk A. 

10) „BioGro New Zealand Limited“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilisfangi sínu. 

11) Á grundvelli málsskjala sem „Bio.inspecta AG“ lagði fram var gildissvið viðurkenningarinnar rýmkað til Túnís að því 

er varðar vöruflokka A og D með framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/39 (4). Þar eð Túnís er 

á skrá í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar vöruflokka A og D aftraði b-liður 2. mgr. 10. gr. 

þeirrar reglugerðar framkvæmdastjórninni frá því að færa „Bio.inspecta AG“ á skrá í IV. viðauka fyrir það land að því 

er varðar þessa vöruflokka. Í þágu réttarvissu ættu nauðsynlegar aðlaganir á færslu „Bio.inspecta AG“ í skrána í IV. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 teljast breyting frekar en leiðrétting með afturvirkum hætti frá og með 

gildistökudegi framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/39. 

12) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „CCPB Srl“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra 

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

gildissvið viðurkenningar hennar til Tansaníu og Mósambík að því er varðar vöruflokka C og D. 

13) 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 gildissvið viðurkenningar hennar til Kúbu, Súdans og Kósovós (5) að því er 

varðar vöruflokka A, B og D og til Alsírs, Bangladess, Búrúndís, Kongó (Brazzaville), Chads, Gambíu, Gíneu og Nígers 

að því er varðar vöruflokka A og D og að rýmka gildissvið viðurkenningar hennar að því er varðar Belarús (Hvíta-

Rússland) til vöruflokks B, að því er varðar Gana til vöruflokks D, að því er varðar Kasakstan til vöruflokka B og F og 

að því er varðar Moldóvu til vöruflokks F. 

14) 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 

gildissvið viðurkenningar hennar til Dóminíku að því er varðar vöruflokk A og að rýmka gildissvið viðurkenningar 

hennar til Japans að því er varðar vöruflokk F. 

15) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecovivendi d.o.o. Belgrade“ um að vera fært á skrána í IV. 

viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni hafa borist komst 

hún að þeirri niðurstöðu að réttlætanlegt sé að viðurkenna „Ecovivendi d.o.o. Belgrade“ fyrir Serbíu að því er varðar 

vöruflokka A og D.  

16) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ekoagros“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra 

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

gildissvið viðurkenningar hennar til Belarús (Hvíta-Rússland) að því er varðar vöruflokka D og F, til Kasakstans að því 

er varðar vöruflokka B og D, til Rússlands að því er varðar vöruflokk F og til Tadsíkistans að því er varðar vöruflokka B 

og F. 

17) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Japan Organic and Natural Foods Association“ um að 

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

niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka gildissvið viðurkenningar hennar til Japans að því er varðar vöruflokk C. 

18) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „ORSER“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli þeirra 

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

gildissvið viðurkenningar hennar til Aserbaísjans, Bosníu og Hersegóvínu, Georgíu, Írans, Kirgistans, Kasakstans og 

Tyrklands að því er varðar vöruflokka B og E. 

  

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/39 frá 10. janúar 2019 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 (Stjtíð. ESB L 9, 11.1.2019, bls. 106). 

(5) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovó og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 1244/1999 og álit 

Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovó. 
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19) „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ tilkynnti framkvæmdastjórninni um breytingu á heimilisfangi sínu. 

20) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs““ um að breyta 

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

réttlætanlegt sé að rýmka gildissvið viðurkenningar hennar til Túrkmenistans að því er varðar vöruflokk A. 

21) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „TÜV Nord Integra“ um að breyta forskriftum. Á grundvelli 

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

gildissvið viðurkenningar hennar til Alsírs að því er varðar vöruflokka A og D. 

22) Því ætti að breyta og leiðrétta reglugerð (EB) nr. 1235/2008 til samræmis við það. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 

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. 

Leiðréttingar á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 

Ákvæði III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 eru leiðrétt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka og framkvæmd 

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

Ákvæði 2. gr. koma til framkvæmda frá og með 3. febrúar 2020. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. júní 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

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

1) Línan sem varðar kenninúmerið IN-ORG-009 í 5. lið í færslunni sem varðar Indland fellur brott. 

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

a) Línan sem varðar vöruflokk F (efniviður til kynlausrar fjölgunar og fræ til ræktunar) í 1. lið fellur brott. 

b) Í stað inngangsorðanna í 2. lið kemur eftirfarandi: 

„2. Uppruni: afurðir í flokki A sem hafa verið ræktaðar í Japan og afurðir í flokki D sem hafa verið unnar í Japan með 

lífrænt ræktuðum innihaldsefnum sem hafa verið ræktuð í Japan eða verið flutt inn í Japan:“ 

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

a) Í stað línanna sem varða kenninúmerin KR-ORG-006, KR-ORG-009 og KR-ORG-019 kemur eftirfarandi: 

„KR-ORG-006 KAFCC http://eco.konkuk.ac.kr 

KR-ORG-009 Woorinong Certification https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715 

KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly 

Certification Center 

https://neoefcc.modoo.at/“ 

b) Línan sem varðar kenninúmerið KR-ORG-025 fellur brott. 

c) Eftirfarandi línum er bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„KR-ORG-030 Korea Crops Research Institute (co.ltd) https://blog.naver.com/kor034 

KR-ORG-031 Korea organic certification http://blog.daum.net/koafc2019 

KR-ORG-032 Jayeondeul agri-food certification 

institute 

www.jaci.kr 

KR-ORG-033 Institute of Organic food Evaluation www.ioe42.com 

KR-ORG-034 EverGreen Nongouhwi http://blog.naver.com/evergreen8374 

KR-ORG-035 ONNURI ORGANIC Co., Ltd. https://blog.naver.com/onr77830“ 

4) Í stað línunnar sem varðar kenninúmerið US-ORG-048 í 5. lið í færslunni sem varðar Bandaríkin kemur eftirfarandi: 

„US-ORG-048 Primus Auditing Operations http://www.primusauditingops.com“ 
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II. VIÐAUKI 

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

1) Í færslunni sem varðar „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ í 3. lið er eftirfarandi línu 

bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„KG-BIO-175 Kirgistan X - - x - –“ 

2) Eftirfarandi færslu er bætt við á eftir færslunni sem varðar „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri 

Tic. Ltd“: 

„Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd“ 

1. Heimilisfang: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068 

2. Veffang: www.bjchtc.com 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 

Vöruflokkur 

A B C D E F 

„CN-BIO-182 Kína X - - x - –“ 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021.“ 

3) Í stað línunnar sem varðar Georgíu í færslunni sem varðar „Biocert International Pvt Ltd“ í 3. lið kemur eftirfarandi: 

„GE-BIO-177 Georgía X - - x x –“ 

4) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „BioGro New Zealand Limited“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, New Zealand“. 

5) Í færslunni sem varðar „Bio.inspecta AG“ í 3. lið fellur línan sem varðar Túnis brott. 

6) Í færslunni sem varðar „CCPB Srl“ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„MZ-BIO-102 Mósambík - - x x - - 

TZ-BIO-102 Tansanía - - x x - –“ 

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

a) Eftirfarandi línum er bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„BD-BIO-140 Bangladess X — — x — — 

BI-BIO-140 Búrúndí X — — x — — 

CB-BIO-140 Kúba X x — x — — 

CG-BIO-140 Kongó (Brazzaville) X — — x — — 

DZ-BIO-140 Alsír X — — x — — 
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GN-BIO-140 Gínea X — — x — — 

GM-BIO-140 Gambía X — — x — — 

NE-BIO-140 Níger X — — x — — 

SD-BIO-140 Súdan X x — x — — 

TD-BIO-140 Chad X — — x — — 

XK-BIO-140 Kósovó (*) X x — x — — 

(*) Þessi merking hefur ekki áhrif á afstöðu til stöðu Kósovós og er í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 

1244/1999 og álit Alþjóðadómstólsins í Haag um sjálfstæðisyfirlýsingu Kósovós.“ 

b) Í stað línanna sem varða Belarús (Hvíta-Rússland), Gana, Kasakstan og Moldóvu kemur eftirfarandi: 

„BY-BIO-140 Belarús (Hvíta-

Rússland) 
X x — x — — 

GH-BIO-140 Gana X — — x — — 

KZ-BIO-140 Kasakstan X x — x — x 

MD-BIO-140 Moldóva X x — x — x“ 

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

a) Eftirfarandi línu er bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„DM-BIO-154 Dóminíka X — — — — —“ 

b) Í stað línunnar sem varðar Japan kemur eftirfarandi: 

„JP-BIO-154 Japan — x — x — x“ 

9) Á eftir færslunni sem varðar „Ecoglobe“ kemur eftirfarandi færsla: 

„Ecovivendi d.o.o. Belgrade“ 

1. Heimilisfang: Voje Veljkovica no.5, Belgrade 11000 

2. Veffang: www.ecovivendi.rs 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

„RS-BIO-183 Serbía X - - x - –“ 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun og vín 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 30 júní 2021“. 

10) Í stað línanna sem varða Belarús (Hvíta-Rússland), Kasakstan, Rússland og Tadsíkistan í færslunni sem varðar „Ekoagros“ 

í 3. lið kemur eftirfarandi: 

„BY-BIO-170 Belarús (Hvíta-

Rússland) 
X x — x — x 

KZ-BIO-170 Kasakstan X x — x — x 

RU-BIO-170 Rússland X x — x — x 

TJ-BIO-170 Tadsíkistan X x — x — x“ 
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11) Í stað línunnar sem varðar Japan í færslunni sem varðar „Japan Organic and Natural Foods Association“ í 3. lið kemur 

eftirfarandi: 

„JP-BIO-145 Japan — — x x — —“ 

12) Í stað línanna sem varða Aserbaísjan, Bosníu og Hersegóvínu, Georgíu, Íran, Kirgistan, Kasakstan og Tyrkland í færslunni 

sem varðar „ORSER“ í 3. lið kemur eftirfarandi: 

„AZ-BIO-166 Aserbaísjan x x - x x - 

BA-BIO-166 Bosnía og Hersegóvína x x - x x - 

GE-BIO-166 Georgía x x - x x - 

IR-BIO-166 Íran x x - x x - 

KG-BIO-166 Kirgistan x x - x x - 

KZ-BIO-166 Kasakstan x x - x x - 

TR-BIO-166 Tyrkland x x - x x –“ 

13) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: Avenida Diego Martínez Barrio n 10 3rd floor module 12, 41013 Sevilla, Spain“. 

14) Í færslunni sem varðar „SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs““ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir 

kenninúmeri: 

„TM-BIO-173 Túrkmenistan x - - - - –“ 

15) Í færslunni sem varðar „TÜV Nord Integra“ í 3. lið er eftirfarandi línu bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„DZ-BIO-160 Alsír x - - x - –“ 
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III. VIÐAUKI 

Í stað línanna sem varða kenninúmerin US-ORG-063 og US-ORG-067 í 5. lið í færslunni sem varðar Bandaríkin í III. viðauka 

við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 kemur eftirfarandi: 

„US-ORG-063 Eco-Logica S.A http://www.eco-logica.com/ 

US-ORG-067 OnMark Certification Services http://onmarkcertification.com/“ 

 


