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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2015/1980 

av 4. november 2015 

om retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR –– 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28.juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske 

produkter og om oppheving av forordning (EØF) nr. 2092/91(1), særlig artikkel 33 nr. 2 og 3 og artikkel 38 bokstav d), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  I vedlegg IV til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2), sist endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/931(3), er Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH oppført som anerkjent kontrollorgan i Sør-Korea for produktkategori 

D, til tross for at anerkjennelsen er tilbakekalt ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/131(4) som følge 

av oppføringen av Republikken Korea i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. Ettersom Republikken Korea er 

oppført som anerkjent tredjestat i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 for produktkategori D, herunder for 

bearbeiding av importerte ingredienser, kan ikke Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH anerkjennes for Republikken Korea for 

denne produktkategorien i henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i nevnte forordning. Anerkjennelsen for produktkategori 

A bør derfor slettes fra vedlegg IV. For å sikre samsvar med terminologien som er brukt i gjennomføringsforordning  

(EU) 2015/131, bør «Sør-Korea» erstattes med «Republikken Korea» i de øvrige anerkjennelsene for Kiwa BCS Öko-

Garantie GmbH. 

2)  Anerkjennelsen av Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH for produktkategori A, D og F og Guinea-Bissau, som er gitt 

tidligere ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014(5), står ikke i tabellen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1235/2008, selv om anerkjennelsen av dette kontrollorganet for nevnte stat ikke er tilbakekalt. 

Denne anerkjennelsen bør derfor gjeninnsettes i vedlegg IV. 

3)  Ettersom vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 som endret ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 2015/931, inneholder visse feil når det gjelder kodenumre, bør disse feilene også rettes. Kodenumrene for Bosnia-

Hercegovina når det gjelder kontrollorganet Abcert AG, for Elfenbenskysten når det gjelder kontrollorganet Istituto 

Certificazione Etica e Ambientale, og for Kasakhstan og Kirgisistan når det gjelder kontrollorganet Organic Standard, 

bør derfor rettes. Det er fornuftig å samtidig rette en feil som gjelder kodenummeret til Kirgisistan for kontrollorganet 

Bio.inspecta AG, og som ble gjort i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014(6). 

4)  Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor rettes. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 289 av 5.11.2015, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2017 av 17. mars 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 81 av 29.11.2018, s. 7. 

(1) EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 av 8. desember 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 334 av 12.12.2008, s. 25). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/931 av 17. juni 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 151 av 18.6.2015, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/131 av 26. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske 

produkter fra tredjestater (EUT L 23 av 29.1.2015, s. 1). 

(5) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 2014 om endring og retting av forordning (EF) 

nr. 1235/2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for 

import av økologiske produkter fra tredjestater (EUT L 348 av 4.12.2014, s. 1). 

(6) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 355/2014 av 8. april 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse 

av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 med hensyn til ordningene for import av økologiske produkter 

fra tredjestater (EUT L 106 av 9.4.2014, s. 15). 
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5)  Av hensyn til klarheten og rettssikkerheten bør nevnte rettinger gjøres omgående. Denne forordning bør derfor tre i kraft 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. For visse endringer som gjøres i denne forordning når 

det gjelder feil i gjennomføringsforordning (EU) 2015/931, bør de få tilbakevirkende anvendelse fra ikrafttredelses-

datoen for denne forordning. 

6)  Bestemmelsene i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Forskriftskomiteen for økologisk produksjon — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 1 og 3, nr. 4 bokstav b) og nr. 5 i vedlegget får anvendelse fra 8. juli 2015. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 4. november 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende rettelser: 

1)  I nr. 3 i posten for Abcert AG skal raden for Bosnia-Hercegovina lyde: 

Bosnia-Hercegovina BA-BIO-137 x — — x — —» 

2)  I nr. 3 i posten for Bio.inspecta AG skal raden for Kirgisistan lyde: 

«Kirgisistan KG-BIO-161 x — — x — —» 

3)  I nr. 3 i posten for Istituto Certificazione Etica e Ambientale skal raden for Elfenbenskysten lyde: 

«Elfenbenskysten CI-BIO-115 x — — x — —» 

4)  I nr. 3 i posten som gjelder Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for Sør-Korea skal lyde: 

«Republikken Korea KR-BIO-141 x — x — x —» 

b)  Følgende rad innsettes: 

«Guinea-Bissau GW-BIO-141 x — — x — X» 

5)  I nr. 3 i posten for Organic Standard gjøres følgende endringer: 

a)  Raden for Kasakhstan skal lyde: 

«Kasakhstan KZ-BIO-108 x — — x — —» 

b) Raden for Kirgisistan skal lyde: 

«Kirgisistan KG-BIO-108 x — — x — —» 

 


