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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2020/2196 

frá 17. desember 2020 

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 Ástralíu hefur landið viðurkennt nýjan eftirlitsaðila „Southern Cross Certified Australia 

Pty Ltd“ sem ætti að færa inn í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. 

3) Samkvæmt upplýsingum frá Kanada er nauðsynlegt að breyta veffangi „Quality Assurance International Incorporated 

(QAI)“ og „Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)“. Að auki hefur Kanada upplýst framkvæmdastjórnina 

um að faggilding „Oregon Tilth Incorporated (OTCO)“ sé runnin út og að faggilding „Global Organic Alliance“ hafi 

fallið úr gildi. 

4) Viðurkenning Sambandsins á því að lög og reglugerðir Chile (Síle) séu jafngild lögum og reglugerðum Sambandsins 

rennur út 31. desember 2020. Samkvæmt 15. gr. samningsins milli Evrópusambandsins og Chiles (Síles) um viðskipti 

með lífrænar vörur (3) ætti að framlengja þessa viðurkenningu um ótakmarkaðan tíma. 

5) Samkvæmt upplýsingum frá Indlandi ætti að uppfæra skrána yfir viðurkennda eftirlitsaðila á Indlandi sem eru skráðir í 

III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. Breytingarnar varða uppfærslur á heitum eða vefföngum fyrir IN-ORG-

003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-

017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 og IN-ORG-025. Að auki hefur Indland viðurkennt átta eftirlitsaðila til viðbótar sem 

ætti einnig að færa inn í þann viðauka, þ.e. „Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)“, „Karnataka State 

Organic Certification Agency“, „Reliable Organic Certification Organization“, „Sikkim State Organic Certification 

Agency (SSOCA)“, „Global Certification Society“, „GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd“, „Telangana State Organic 

Certification Authority“ og „Bihar State Seed and Organic Certification Agency“. Að lokum hefur Indland fellt 

viðurkenninguna á „Intertek India Pvt Ltd“ tímabundið úr gildi og afturkallað viðurkenninguna á „Vedic Organic 

Certification Agency“. 

6) Samkvæmt upplýsingum frá Japan er nauðsynlegt að breyta veffangi „Ehime Organic Agricultural Association“, 

„Hiroshima Environment and Health Association“, „Rice Research Organic Food Institute“, „NPO Kumamoto Organic 

Agriculture Association“, „Wakayama Organic Certified Association“ og „International Nature Farming Research 

Center“. Enn fremur hafa heiti og veffang „‘Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability“ breyst. 

Að auki þarf að fella „Association of Certified Organic Hokkaido“ og „LIFE Co., Ltd“ brott vegna þess að viðurkenning 

þeirra hefur verið afturkölluð. Að lokum hefur lögbært yfirvald í Japan viðurkennt eftirfarandi þrjá eftirlitsaðila: „Japan 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 434, 23.12.2020, bls. 31. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 239/2020 

frá 30. desember 2020 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) og 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) Stjtíð. ESB L 331, 14.12.2017, bls. 4. 
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Agricultural Standard Certification Alliance“, „Japan Grain Inspection Association“ og „Okayama Agriculture 

Development Institute“ sem ætti að bæta á skrána í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. 

7) Samkvæmt upplýsingum frá Lýðveldinu Kóreu hefur lögbært yfirvald í Kóreu viðurkennt eftirfarandi tvo eftirlitsaðila 

sem ætti að bæta á skrána í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008: „Hankyoung Certification Center Co., Ltd.“ 

og „Ctforum. LTD“. 

8) Samkvæmt upplýsingum frá Bandaríkjum Ameríku er nauðsynlegt að breyta veffangi „Iowa Department of 

Agriculture and Land Stewardship“, „Marin Organic Certified Agriculture“, „Monterey County Certified Organic“, 

„New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services“, „New Jersey Department of 

Agriculture“, „New Mexico Department of Agriculture, Organic Program“, „Washington State Department of 

Agriculture“ og „Yolo County Department of Agriculture“. Að auki hefur heiti „Oklahoma Department of Agriculture“ 

breyst. Enn fremur hafa heiti og veffang „A bee organic“, „Clemson University“, „Americert International (AI)“ og 

„Scientific Certification Systems“ breyst. 

9) 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. 

10) Að því er varðar eftirlitsaðilana, sem eru skráðir í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008, rennur gildistími 

viðurkenningar, í samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, út 30. júní 2021. Á grundvelli niðurstaðna 

samfellds eftirlits af hálfu framkvæmdastjórnarinnar ætti að framlengja viðurkenningu þessara eftirlitsaðila til  

31. desember 2021. 

11) Af samþykkt ákvörðunar samstarfsnefndar ESB og San Marínó nr. 1/2020 (4) leiðir að fella verður San Marínó brott úr 

IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008 í færslunum fyrir „Bioagricert S.r.l.“, „CCPB Srl“, „Istituto 

Certificazione Etica e Ambientale“ og „Suolo e Salute srl“. 

12) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „AfriCert Limited“ 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 vöruflokka A og B að því er varðar 

Búrúndí, Lýðstjórnarlýðveldið Kongó, Gana, Kenya, Rúanda, Tansaníu og Úganda. 

13) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA“ 

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 Aserbaísjans, Brasilíu, Kamerúns, Kína, Grænhöfðaeyja, Georgíu, Gana, Kambódíu, Kasakstans, Marokkós, 

Mexíkós, Panama, Paragvæs, Senegals, Tímor-Lestes, Tyrklands og Víetnams. 

14) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „BioAgricert SrL“ 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 Afganistans, Aserbaísjans, 

Eþíópíu, Georgíu, Kirgistans, Moldóvu og Rússlands, að því er varðar vöruflokk B til Albaníu, Bangladess, Brasilíu, 

Kambódíu, Ekvadors, Fiji, Indlands, Indónesíu, Kasakstans, Malasíu, Marokkós, Myanmar (Mjanmar), Nepals, 

Filippseyja, Singapúrs, Lýðveldið Kóreu, Tógós, Úkraínu og Víetnams og að rýmka viðurkenningu hennar fyrir Serbíu 

til vöruflokks D, fyrir Senegal til vöruflokka B og D og fyrir Laos og Tyrkland til vöruflokka B og E.  

  

(4) Ákvörðun samstarfsnefndar ESB og San Marínó nr. 1/2020 frá 28. maí 2020 um gildandi ákvæði um lífræna framleiðslu og merkingar á 

lífrænt ræktuðum vörum og fyrirkomulag við innflutning á lífrænt ræktuðum vörum, sem var samþykkt samkvæmt samningi um samstarf 

og tollabandalag milli Evrópubandalagsins og aðildarríkja þess annars vegar og lýðveldisins San Marínó hins vegar [2020/889] (Stjtíð. 

ESB L 205, 29.6.2020, bls. 20). 
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15) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Biodynamic Association Certification“ 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 vöruflokka A, B, D og 

F að því er varðar Breska konungsríkið. 

16) „BioGro New Zealand Limited“ og „Bureau Veritas Certification France SAS“ hafa tilkynnt framkvæmdastjórninni 

um breytingu á heimilisfangi. 

17) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Caucascert Ltd“ 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 A til Tyrklands. 

18) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Certificadora Biotropico S.A“ 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 vöruflokka A og D að því er 

varðar Kólumbíu. 

19) 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 til Bosníu og Hersegóvínu og Katars að því er varðar 

vöruflokka A og D og að rýmka viðurkenningu hennar til Chiles (Síles) að því er varðar vöruflokka C og F. 

20) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „DQS Polska sp. z o.o.“ 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, B og D til Brasilíu, Belarús 

(Hvíta-Rússlands), Indónesíu, Kasakstans, Líbanons, Mexíkós, Malasíu, Nígeríu, Filippseyja, Pakistans, Serbíu, 

Rússlands, Tyrklands, Taívans, Úkraínu, Úsbekistans, Víetnams og Suður-Afríku. 

21) 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 að því er varðar vöruflokk E til Chiles (Síles). Að auki lítur út fyrir að það þurfi að 

afturkalla viðurkenninguna fyrir vöruflokk A að því er varðar Rússland. 

22) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecoglobe“ um að breyta forskriftum. Samkvæmt beiðni 

„Ecoglobe“ þarf að fella Afganistan og Pakistan brott af skránni yfir þriðju lönd sem aðilinn er viðurkenndur fyrir. 

23) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Ecogruppo Italia“ 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 vöruflokk A að því er varðar Armeníu, 

Aserbaísjan, Bosníu og Hersegóvínu, Kasakstan, Montenegró (Svartfjallaland), Norður-Makedóníu, Serbíu og Tyrkland, 

fyrir vöruflokk B að því er varðar Armeníu, Bosníu og Hersegóvínu, Montenegró (Svartfjallaland), Serbíu og Tyrklands, 

fyrir vöruflokk D að því er varðar Montenegró (Svartfjallaland), Norður-Makedóníu, Serbíu og Tyrkland og fyrir 

vöruflokk E að því er varðar Tyrkland. 

24) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti“ um að vera 

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

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

vöruflokka A og D að því er varðar Tyrkland. 

25) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 

(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ 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 E til Sameinuðu arabísku furstadæmanna og að rýmka 

viðurkenninguna fyrir Kosta Ríka til vöruflokka A og D og viðurkenninguna fyrir Tyrkland til vöruflokks E.  
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26) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Kiwa Sativa“ 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 vöruflokka A og D að því er varðar Gínea-

Bissaú. 

27) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ um að breyta 

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

réttlætanlegt sé að rýmka viðurkenningu hennar að því er varðar Ástralíu, Kína, Indónesíu, Srí Lanka, Malasíu, Nepal, 

Papúa Nýju-Gíneu, Salómonseyjar, Singapúr, Tímor-Leste, Tonga og Samóa til vöruflokks B. 

28) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ um 

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

niðurstöðu að réttlætanlegt sé að rýmka viðurkenningu hennar að því er varðar Malasíu og Nepal til vöruflokks  

A. Samkvæmt beiðni „‘Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ þarf að auki að fella Myanmar (Mjanmar) 

brott af skránni yfir þriðju lönd sem aðilinn er viðurkenndur fyrir. 

29) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Farmers & Growers C. I. C“ 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 vöruflokka A, B (að 

undanskilinni býrækt), D, E, og F að því er varðar Breska konungsríkið. 

30) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“ um að vera 

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

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

vöruflokka A, B (að undanskilinni býrækt), D, E, og F að því er varðar Breska konungsríkið. 

31) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Food Development and Certification Center of 

China (OFDC)“ 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 vöruflokka A og D að því er varðar Kína. 

32) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Organic Food Federation“ 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 vöruflokka A, B, D, E og F 

að því er varðar Breska konungsríkið. 

33) 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 viðurkenningu hennar að því er varðar vöruflokka A og D til Úkraínu og Tyrklands og að 

rýmka viðurkenningu hennar fyrir Rússland til vöruflokks E. 

34) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd“ um að 

afturkalla viðurkenningu þess og fella það brott úr skránni í IV. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1235/2008. 

Framkvæmdastjórnin samþykkti beiðnina. 

35) Framkvæmdastjórnin var upplýst um að Kósovó hefði fengið úthlutað röngu kenninúmeri fyrir eftirlitsaðilann  

„Q-check“. Því ætti að breyta þessu kenninúmeri yfir í réttan ISO-kóða. 

36) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Quality Welsh Food Certification 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 vöruflokk D að því er 

varðar Breska konungsríkið. 

37) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Soil Association Certification limited“ um að breyta 

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

réttlætanlegt sé að viðurkenna þennan eftirlitsaðila fyrir vöruflokka A, B, C, D, E og F að því er varðar Breska 

konungsríkið. Að beiðni eftirlitsaðilans er vöruflokkur B felldur brott að því er varðar Kamerún og Suður-Afríka vegna 

fjarveru rekstraraðila.  
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38) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“ um að vera 

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

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

vöruflokka A, B, D og E að því er varðar Fiji, Malasíu, Samóa, Singapúr, Tonga og Vanúatú sem og fyrir vöruflokka B 

og E og fyrir vín og ger samkvæmt vöruflokki D að því er varðar Ástralíu. 

39) Framkvæmdastjórnin hefur tekið við og athugað beiðni frá „SRS Certification GmbH“ 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 vöruflokka A, D og E að því 

er varðar Kína og Taívan. 

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

41) Í kjölfar útgöngu Breska konungsríkisins úr Sambandinu 1. febrúar 2020 fóru „Biodynamic Association Certification“, 

„Organic Farmers & Growers C.I.C“, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“, „Organic Food Federation“, 

„Quality Welsh Food Certification Ltd“ og „Soil Association Certification Limited“ þess á leit að vera viðurkenndir, í 

samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, sem eftirlitsaðilar sem eru til þess bærir að framkvæma 

eftirlit og gefa út vottorð í Breska konungsríkinu sem þriðja land. Þessi viðurkenning ætti því að taka gildi við lok 

aðlögunartímabilsins, sem kveðið er á um í samningnum um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og 

Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu („útgöngusamningurinn“), með fyrirvara um 

beitingu laga Sambandsins um og innan Breska konungsríkisins að því er varðar Norður-Írland, í samræmi við 4. mgr.  

5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland við útgöngusamninginn, í tengslum við 2. viðauka við þá bókun. 

42) Í samræmi við 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er lögbæru yfirvaldi á Norður-Írlandi heimilt að veita 

eftirlitsyfirvöldum eftirlitsyfirvald sitt og er heimilt að fela eftirlitsaðilum eftirlitsstörf. 

43) 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 sjöunda degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Ákvæði 5., 22. og 26. liðar og i. liðar í a-lið 27. liðar II. viðauka sem varða „Biodynamic Association Certification“, „Organic 

Farmers & Growers C.I.C“, „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“, „Organic Food Federation“, „Quality Welsh Food 

Certification Ltd“ og „Soil Association Certification Limited“ koma til framkvæmda frá og með 1. janúar 2021. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 17. desember 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) Í færslunni sem varðar Ástralíu í 5. lið er eftirfarandi línu bætt við: 

„AU-BIO-007 Southern Cross Certified Australia Pty Ltd https://www.sxcertified.com.au“ 

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

a) línurnar sem varða CA-ORG-008 „Global Organic Alliance“ og CA-ORG-011 „Oregon Tilth Incorporated (OTCO)“ 

falla brott. 

b) Í stað línanna sem varða kenninúmerin CA-ORG-017 og CA-ORG-019 kemur eftirfarandi: 

„CA-ORG-017 

Quality Assurance International 

Incorporated (QAI) http://www.qai-inc.com 

CA-ORG-019 

Organisme de Certification Québec Vrai 

(OCQV) http://www.quebecvrai.org/“ 

3) Í stað „til 31. desember 2020“, í færslunni sem varðar Chile (Síle) í 7. lið, kemur „ótilgreint“. 

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

a) Í stað línanna sem varða kenninúmerin IN-ORG-003, IN-ORG-004, IN-ORG-005, IN-ORG-006, IN-ORG-007, IN-

ORG-012, IN-ORG-014, IN-ORG-016, IN-ORG-017, IN-ORG-021, IN-ORG-024 og IN-ORG-025 kemur eftirfarandi: 

„IN-ORG-003 Bureau Veritas (India) Pvt. Limited www.bureauveritas.co.in 

IN-ORG-004 CU Inspections India Pvt Ltd www.controlunion.com 

IN-ORG-005 ECOCERT India Pvt. Ltd. www.ecocert.in 

IN-ORG-006 TQ Cert Services Private Limited www.tqcert.in 

IN-ORG-007 IMO Control Pvt. Ltd www.imocontrol.in 

IN-ORG-012 

OneCert International 

Private Limited www.onecertinternational.com 

IN-ORG-014 

Uttarakhand State Organic Certification 

Agency (USOCA) www.usoca.org 

IN-ORG-016 

Rajasthan State Organic Certification 

Agency (RSOCA) www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca 

IN-ORG-017 

Chhattisgarh Certification Society, India 

(CGCERT) www.cgcert.com 

IN-ORG-021 

Madhya Pradesh State Organic Certification 

Agency (MPSOCA) www.mpsoca.org 

IN-ORG-024 

Odisha State Organic Certification Agency 

(OSOCA) www.ossopca.org 

IN-ORG-025 

Gujarat Organic Products Certification 

Agency (GOPCA) www.gopca.in“ 
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b) Eftirfarandi línum er bætt við: 

„IN-ORG-027 

Karnataka State Organic 

Certification Agency www.kssoca.org 

IN-ORG-028 

Sikkim State Organic Certification Agency 

(SSOCA) www.ssoca.in 

IN-ORG-029 

Global Certification 

Society www.glocert.org 

IN-ORG-030 

GreenCert Biosolutions 

Pvt. Ltd www.greencertindia.in 

IN-ORG-031 

Telangana State Organic 

Certification Authority www.tsoca.telangana.gov.in 

IN-ORG-032 

Bihar State Seed and Organic Certification 

Agency 

(BSSOCA) www.bssca.co.in 

IN-ORG-033 Reliable Organic Certification Organization https://rococert.com 

IN-ORG-034 

Bhumaatha Organic Certification Bureau 

(BOCB) http://www.agricertbocb.in“ 

c) Línurnar sem varða IN-ORG-015 og IN-ORG-020 falla brott. 

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

a) Í stað línanna sem varða kenninúmerin JJP-BIO-016, JP-BIO-020, JP-BIO-021, JP-BIO-023, JP-BIO-027, JP-BIO-031 

og JP-BIO-034 kemur eftirfarandi: 

„JP-BIO-016 Ehime Organic Agricultural Association http://eoaa.sakura.ne.jp/ 

JP-BIO-020 

Hiroshima Environment and Health 

Association https://www.kanhokyo.or.jp/ 

JP-BIO-021 ACCIS Inc. https://www.accis.jp/ 

JP-BIO-023 Rice Research Organic Food Institute https://rrofi.jp/ 

JP-BIO-027 

NPO Kumamoto Organic Agriculture 

Association http://www.kumayuken.org/ 

JP-BIO-031 Wakayama Organic Certified Association https://woca.jpn.org/w/ 

JP-BIO-034 

International Nature Farming Research 

Center http://www.infrc.or.jp/“ 

b) Línurnar sem varða kenninúmerin JP-BIO-026 og JP-BIO-030 falla brott. 

c) Eftirfarandi línum er bætt við: 

„JP-BIO-038 

Japan Agricultural Standard Certification 

Alliance http://jascert.or.jp/ 

JP-BIO-039 Japan Grain Inspection Association http://www.kokken.or.jp/ 

JP-BIO-040 Okayama Agriculture Development Institute http://www.nokaiken.or.jp“ 
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6) Í færslunni sem varðar Lýðveldið Kóreu í 5. lið er eftirfarandi línum bætt við: 

„KR-ORG-036 Hankyoung Certification Center Co., Ltd. https://blog.naver.com/hk61369 

KR-ORG-037 Ctforum. LTD http://blog.daum.net/ctforum“ 

7) Í stað línanna sem varða kenninúmerin US-ORG-001, US-ORG-009, US-ORG-018, US-ORG-022, US-ORG-029, US-

ORG-033, US-ORG-034, US-ORG-035, US-ORG-038, US-ORG-039, US-ORG-053, US-ORG-058, og US-ORG-059 í  

5. lið í færslunni sem varðar Bandaríkin kemur eftirfarandi: 

„US-ORG-001 Where Food Comes From Organic www.wfcforganic.com 

US-ORG-009 

Department of Plant Industry – Clemson 

University www.clemson.edu/organic 

US-ORG-018 

Iowa Department of Agriculture and Land 

Stewardship 

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversifica

tion/organicCertification.asp 

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

US-ORG-029 

Monterey County Certified Organic https://www.co.monterey.ca.us/government/dep

artments-a-h/agricultural-commissioner/ 

agricultural-resource-programs/agricultural-

product-quality-and-marketing/monterey-

county-certifi#ag 

US-ORG-033 

New Hampshire Department of Agriculture, 

Division of Regulatory Services www.agriculture.nh.gov 

US-ORG-034 

New Jersey Department of Agriculture www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/ 

jerseyorganic.html 

US-ORG-035 

New Mexico Department of Agriculture, 

Organic Program 

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-

program 

US-ORG-038 

Americert International (OIA North America, 

LLC) http://www.americertorganic.com/home 

US-ORG-039 

Oklahoma Department of Agriculture, Food 

and Forestry www.oda.state.ok.us 

US-ORG-053 SCS Global Services, Inc. www.SCSglobalservices.com 

US-ORG-058 Washington State Department of Agriculture www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic 

US-ORG-059 

Yolo County Department of Agriculture https://www.yolocounty.org/general-

government/general-government-

departments/agriculture-cooperative-

extension/agriculture-and-weights-

measures/yolo-certified-organic-agriculture“ 
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II. VIÐAUKI 

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

1) Í 5. lið í öllum færslum kemur dagsetningin „31. desember 2021“ í stað „30. júní 2021“. 

2) Á eftir færslunni sem varðar „A CERT European Organization for Certification S.A.“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„AfriCert Limited“ 

1. Heimilisfang: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya 

2. Veffang: www.africertlimited.co.ke 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

BI-BIO-184 Búrúndí x x — — — — 

CD-BIO-184 Lýðstjórnarlýðveldið Kongó x x — — — — 

GH-BIO-184 Gana x x — — — — 

KE-BIO-184 Kenya x x — — — — 

RW-BIO-184 Rúanda x x — — — — 

TZ-BIO-184 Tansanía x x — — — — 

UG-BIO-184 Úganda x x — — — — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

3) Í færslunni sem varðar „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares LDA“ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í 

röð eftir kenninúmeri: 

„AZ-BIO-172 Aserbaísjan x — — x — — 

BR-BIO-172 Brasilía x — — x — — 

CM-BIO-172 Kamerún x — — x — — 

CN-BIO-172 Kína x — — x — — 

CV-BIO-172 Grænhöfðaeyjar x — — x — — 

GE-BIO-172 Georgía x — — x — — 

GH-BIO-172 Gana x — — x — — 

KH-BIO-172 Kambódía x — — x — — 

KZ-BIO-172 Kasakstan x — — x — — 

MA-BIO-172 Marokkó x — — x — — 

MX-BIO-172 Mexíkó x — — x — — 

PA-BIO-172 Panama x — — x — — 

PY-BIO-172 Paragvæ x — — x — — 

SN-BIO-172 Senegal x — — x — — 

TL-BIO-172 Tímor-Leste x — — x — — 

TR-BIO-172 Tyrkland x — — x — — 

VN-BIO-172 Víetnam x — — x — —“ 
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4) Í stað 3. liðar í færslunni sem varðar „Bioagricert S.r.l.“ kemur eftirfarandi: 

„3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

AF-BIO-132 Afganistan x — — x — — 

AL-BIO-132 Albanía x x — x x — 

AZ-BIO-132 Aserbaísjan x — — x — — 

BD-BIO-132 Bangladess x x — x — — 

BO-BIO-132 Bólivía x x — x — — 

BR-BIO-132 Brasilía x x — x — — 

CA-BIO-132 Kamerún x — — x x  

CN-BIO-132 Kína x x — x x — 

EC-BIO-132 Ekvador x x — x — — 

ET-BIO-132 Eþíópía x — — x — — 

FJ-BIO-132 Fiji x x — x — — 

GE-BIO-132 Georgía x — — x — — 

ID-BIO-132 Indónesía — x — x — — 

IN-BIO-132 Indland — x — x — — 

IR-BIO-132 Íran x — — x — — 

KG-BIO-132 Kirgistan x — — x — — 

KH-BIO-132 Kambódía x x — x — — 

KR-BIO-132 Lýðveldið Kórea x x — — — — 

KZ-BIO-132 Kasakstan x x — x x — 

LA-BIO-132 Laos x x — x x — 

LK-BIO-132 Srí Lanka x x — x — — 

MA-BIO-132 Marokkó x x — x — — 

MD-BIO-132 Moldóva x — — x — — 

MM-BIO-132 Myanmar (Mjanmar) x x — x — — 

MX-BIO-132 Mexíkó x x — x — — 

MY-BIO-132 Malasía x x — x x — 

NP-BIO-132 Nepal x x — x — — 

PF-BIO-132 Franska Pólýnesía x x — x — — 

PH-BIO-132 Filippseyjar x x — x — — 

PY-BIO-132 Paragvæ x x — x x — 

RS-BIO-132 Serbía x x — x — — 

RU-BIO-132 Rússland x — — x — — 

SG-BIO-132 Singapúr x x — x x — 
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SN-BIO-132 Senegal x x — x — — 

TG-BIO-132 Tógó x x — x — — 

TH-BIO-132 Taíland x x — x x — 

TR-BIO-132 Tyrkland x x — x x — 

UA-BIO-132 Úkraína x x — x — — 

UY-BIO-132 Úrúgvæ x x — x x — 

VN-BIO-132 Víetnam x x — x — —“ 

5) Á eftir færslunni sem varðar „Biocert International Pvt Ltd“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„Biodynamic Association Certification“ 

1. Heimilisfang: Painswick Inn, Gloucester Street, Stroud, GL5 1QG, Breska konungsríkið 

2. Veffang: http://bdcertification.org.uk/ 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GB-BIO-185 Breska konungsríkið (*) x x — x — x 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá 

bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands. 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

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

„1. Heimilisfang: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nýja-Sjáland“ 

7) Í stað 1. liðar í færslunni sem varðar „Bureau Veritas Certification France SAS“ kemur eftirfarandi: 

„1. Heimilisfang: Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Frakkland“ 

8) Í færslunni sem varðar „Caucascert Ltd“ í 3. lið er eftirfarandi línu bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„TR-BIO-117 Tyrkland x — — — — —“ 

9) Í færslunni sem varðar „CCPB Srl“ í 3. lið fellur línan sem varðar San Marínó brott. 

10) Á eftir færslunni sem varðar „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„„Certificadora Biotropico S.A“ 

1. Heimilisfang: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Kólumbía 

2. Veffang: www.biotropico.com  
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3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

CO-BIO-186 Kólumbía x — — x — — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

11) Í færslunni sem varðar „Control Union Certifications“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi línur bætast við í röð eftir kenninúmeri: 

„BA-BIO-149 Bosnía og Hersegóvína x — — x — — 

QA-BIO-149 Katar x — — x — —“ 

b) Í stað línunnar sem varðar Chile (Síle) kemur eftirfarandi: 

„CL-BIO-149 Chile (Síle) x x x x — x“ 

12) Í færslunni sem varðar „DQS Polska sp. z o.o.“ í 3. lið er eftirfarandi línum bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„BR-BIO-181 Brasilía x x — x — — 

BY-BIO-181 Belarús (Hvíta-Rússland) x x — x — — 

ID-BIO-181 Indónesía x x — x — — 

KZ-BIO-181 Kasakstan x x — x — — 

LB-BIO-181 Líbanon x x — x — — 

MX-BIO-181 Mexíkó x x — x — — 

MY-BIO-181 Malasía x x — x — — 

NG-BIO-181 Nígería x x — x — — 

PH-BIO-181 Filippseyjar x x — x — — 

PK-BIO-181 Pakistan x x — x — — 

RS-BIO-181 Serbía x x — x — — 

RU-BIO-181 Rússland x x — x — — 

TR-BIO-181 Tyrkland x x — x — — 

TW-BIO-181 Taívan x x — x — — 

UA-BIO-181 Úkraína x x — x — — 

UZ-BIO-181 Úsbekistan x x — x — — 

VN-BIO-181 Víetnam x x — x — — 

ZA-BIO-181 Suður-Afríka x x — x — —“ 
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13) Í stað línanna í 3. lið sem varða Chile (Síle) og Rússland, í færslunni sem varðar „Ecocert SA“, kemur eftirfarandi: 

„CL-BIO-154 Chile (Síle) x x — x x x 

RU-BIO-154 Rússland — — — x x —“ 

14) Í færslunni sem varðar „Ecoglobe“ í 3. lið falla línurnar sem varða Afganistan og Pakistan brott. 

15) Á eftir færslunni sem varðar „Ecoglobe“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„„Ecogruppo Italia“ 

1. Heimilisfang: Via Pietro Mascagni 79, 95129 Catania, Ítalía 

2. Veffang: http:// www.ecogruppoitalia.it 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

AM-BIO-187 Armenía x x — — — — 

AZ-BIO-187 Aserbaísjan x — — — — — 

BA-BIO-187 Bosnía og Hersegóvína x x — — — — 

KZ-BIO-187 Kasakstan x — — — — — 

ME-BIO-187 Montenegró (Svartfjallaland) x x — x — — 

MK-BIO-187 Norður-Makedónía x — — x — — 

RS-BIO-187 Serbía x x — x — — 

TR-BIO-187 Tyrkland x x — x x — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

16) Á eftir færslunni sem varðar „Ekoagros“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„„ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti“ 

1. Heimilisfang: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Tyrkland 

2. Veffang: www.etko.com.tr 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

TR-BIO-109 Tyrkland x — — x — — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31 desember 2021.“ 

17) Í færslunni sem varðar „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality 

Certification Services (QCS)“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Eftirfarandi lína bætist við í röð eftir kenninúmeri: 

„AE-BIO- 144 Sameinuðu arabísku furstadæmin x — — x x —“ 
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b) Í stað línanna sem varða Kosta Ríka og Tyrkland kemur eftirfarandi: 

„CR-BIO-144 Kosta Ríka x — — x x — 

TR-BIO-144 Tyrkland x — — x x x“ 

18) Í færslunni sem varðar „Istituto Certificazione Etica e Ambientale“ í 3. lið fellur línan sem varðar San Marínó brott: 

19) Á eftir færslunni sem varðar „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„„Kiwa Sativa“ 

1. Heimilisfang: Rua Robalo Gouveia, 1, 1A, 1900-392, Lissabon, Portúgal 

2. Veffang: http://www.sativa.pt 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GW-BIO-188 Gínea-Bissaú x — — x — — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

20) Í stað 3. liðar í færslunni sem varðar „NASAA Certified Organic Pty Ltd“ kemur eftirfarandi: 

„3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

AU-BIO-119 Ástralía — x — x — — 

CN-BIO-119 Kína x x — x — — 

ID-BIO-119 Indónesía x x — x — — 

LK-BIO-119 Srí Lanka x x — x — — 

MY-BIO-119 Malasía x x — x — — 

NP-BIO-119 Nepal x x — x — — 

PG-BIO-119 Papúa Nýja-Gínea x x — x — — 

SB-BIO-119 Salómonseyjar x x — x — — 

SG-BIO-119 Singapúr x x — x — — 

TL-BIO-119 Tímor-Leste x x — x — — 

TO-BIO-119 Tonga x x — x — — 

WS-BIO-119 Samóa x x — x — —“ 

21) Í færslunni sem varðar „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Í stað línanna sem varða Malasíu og Nepal kemur eftirfarandi: 

„MY-BIO-121 Malasía x — — x — — 

NP-BIO-121 Nepal x — — x — —“ 

b) Línan sem varðar Myanmar (Mjanmar) fellur brott.  
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22) Á eftir færslunni sem varðar „Organic crop improvement association“ er eftirfarandi færslum bætt við: 

„„Organic Farmers & Growers C. I. C“ 

1. Heimilisfang: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Breska 

konungsríkið 

2. Veffang: http://ofgorganic.org/ 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GB-BIO-189 Breska konungsríkið (*) x x — x x x 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá 

bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands. 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun, býrækt. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021. 

„Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd“ 

1. Heimilisfang: Old Estate Yard, Shrewsbury Road, Albrighton, Shrewsbury, Shropshire, SY4 3AG, Breska 

konungsríkið 

2. Veffang: https://ofgorganic.org/about/scotland 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GB-BIO-190 Breska konungsríkið (*) x x — x x x 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá 

bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands. 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun, býrækt. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021. 

„Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC)“ 

1. Heimilisfang: 8# Jiangwangmiao Street, Nanjing, 210042, Kína 

2. Veffang: http://www.ofdc.org.cn 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

CN-BIO-191 Kína x — — x — — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.  
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„Organic Food Federation“ 

1. Heimilisfang: 31 Turbine Way, Swaffham, PE37 7XD, Breska konungsríkið 

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

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GB-BIO-192 Breska konungsríkið (*) x x — x x x 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá 

bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands. 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

23) Í færslunni sem varðar „Organización Internacional Agropecuaria“ er 3. lið breytt sem hér segir: 

a) Í stað línunnar sem varðar Rússland kemur eftirfarandi: 

„RU-BIO-110 Rússland x — — x x —“ 

b) Eftirfarandi línur bætast við í röð eftir kenninúmeri: 

„UA-BIO-110 Úkraína x — — x — — 

TR-BIO-110 Tyrkland x — — x — —“ 

24) Færslan sem varðar „Overseas Merchandising Inspection CO., Ltd“ fellur brott. 

25) Í stað línunnar í 3. lið sem varðar Kósovó, í færslunni sem varðar „Q-check“, kemur eftirfarandi í röð eftir kenninúmeri: 

„XK-BIO-179 Kósovó (*) 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.“ 

26) Á eftir færslunni sem varðar „Quality Assurance International“ er eftirfarandi færslu bætt við: 

„„Quality Welsh Food Certification Ltd“ 

1. Heimilisfang: North Road, Aberystwyth, SY23 2HE, Breska konungsríkið 

2. Veffang: www.qwfc.co.uk 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

GB-BIO-193 Breska konungsríkið (*) — — — x — — 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópusambandinu og 

Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við 2. viðauka við þá 

bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands.   
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4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

27) Færslunni sem varðar „Soil Association Certification Limited“ er breytt sem hér segir: 

a) Ákvæðum 3. liðar er breytt sem hér segir: 

i. Eftirfarandi línu er bætt við í röð eftir kenninúmeri: 

„GB-BIO-142 Breska konungsríkið (*) x x x x x x 

(*) Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr Evrópu-

sambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu, einkum 4. mgr. 5. gr. bókunarinnar um Írland/Norður-Írland í tengslum við  

2. viðauka við þá bókun, taka vísanir til Breska konungsríkisins, að því er þennan viðauka varðar, ekki til Norður-Írlands.“ 

ii. Í stað línanna sem varða Kamerún og Suður-Afríku kemur eftirfarandi: 

„CM-BIO-142 Kamerún — — — x — — 

ZA-BIO-142 Suður-Afríka x — — x — —“ 

b) Í stað 4. liðar kemur eftirfarandi: 

„Undantekningar: vörur í aðlögun.“ 

28) Á eftir færslunni sem varðar „Soil Association Certification Limited“ er eftirfarandi færslum bætt við: 

„„Southern Cross Certified Australia Pty Ltd“ 

1. Heimilisfang: 8/27 Mayneview Street, Milton, Queensland, 4064, Ástralía 

2. Veffang: https://www.sxcertified.com.au 

3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

AU-BIO-194 Ástralía (1) — x — x x — 

FJ-BIO-194 Fiji x x — x x — 

MY-BIO-194 Malasía x x — x x — 

SG-BIO-194 Singapúr x x — x x — 

TO-BIO-194 Tonga x x — x x — 

VU-BIO-194 Vanúatú x x — x x — 

WS-BIO-194 Samóa x x — x x — 

(1) Að því er varðar þennan eftirlitsaðila nær viðurkenningin fyrir vöruflokk D að því er varðar Ástralíu einungis yfir vín og ger. 

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

5. Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021. 

„SRS Certification GmbH“ 

1. Heimilisfang: Friedländer Weg 20, Göttingen, 37085, Þýskaland 

2. Veffang: http://www.srs-certification.com  
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3. Hlutaðeigandi kenninúmer, þriðju lönd og vöruflokkar: 

Kenninúmer Þriðja land 
Vöruflokkur 

A B C D E F 

CN-BIO-195 Kína x — — x x — 

TW-BIO-195 Taívan x — — x x — 

4. Undantekningar: vörur í aðlögun. 

5 Tímabil sem skráning gildir: til 31. desember 2021.“ 

29) Í færslunni sem varðar „Suolo e Salute srl“ í 3. lið fellur línan sem varðar San Marínó brott. 

 __________  


