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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/2329 

av 14. desember 2017 

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(*) 

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) Vedlegg III til kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008(2) inneholder listen over tredjestater hvis produksjons-

systemer og kontrolltiltak for økologisk produksjon av landbruksprodukter er anerkjent som likeverdige med dem som 

er fastsatt i forordning (EF) nr. 834/2007. 

2) I henhold til opplysninger framlagt av Costa Rica er navnene på kontrollorganene «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», 

«Control Union Certifications» og «Primus lab» endret til henholdsvis «Kiwa BCS Costa Rica Limitada», «Control 

Union Perú» og «PrimusLabs.com CR S.A.». Costa Rica har også underrettet Kommisjonen om at «Servicio 

Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganaderí» ikke lenger er et kontrollorgan, og at det er de andre 

kontrollorganene som er de utstedende organene, og ikke departementet for landbruk. 

3) Japan har underrettet Kommisjonen om at dets vedkommende myndighet har tilføyd to kontrollorganer, nærmere 

bestemt «Japan Food Research Laboratories» og «Leafearth Company», på listen over kontrollorganer som er anerkjent 

av Japan, og at navnene på «Bureau Veritas Japan, Inc.» og «Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)» 

og internettadressen til «Organic Certification Association» er endret. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av New Zealand er internettadressen til vedkommende myndighet endret. 

5) Republikken Korea har underrettet Kommisjonen om at dens vedkommende myndighet har tilføyd kontrollorganet 

«Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU» på listen over kontrollorganer som er anerkjent av Republikken 

Korea. 

6) Oppføringen av Republikken Korea på listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 varer til 31. januar 2018. 

Ettersom Republikken Korea fortsatt oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 33 nr. 2 i forordning (EF) nr. 834/2007, bør 

varigheten forlenges på ubestemt tid. 

7) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 inneholder listen over kontrollmyndigheter og kontrollorganer med 

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjestater med hensyn til likeverdighet. 

8) Anerkjennelsen av kontrollorganene oppført i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, og som er utstedt i samsvar 

med artikkel 33 nr. 3 i forordning (EF) nr. 834/2007, utløper 30. juni 2018. På grunnlag av resultatene av det løpende 

tilsynet som Kommisjonen har gjennomført, bør anerkjennelsen av nevnte kontrollorganer forlenges til 30. juni 2021. 

9) «Albinspekt» har informert Kommisjonen om adresseendring.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 333 av 15.12.2017, s. 29, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 175/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(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). 
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10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon 

Hizmetleri Tic. Ltd» om å bli oppført på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «BAȘAK Ekolojik Ürünler 

Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» for produktkategori A og D for Tyrkia. 

11) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «BIOCert Indonesia» om å bli oppført på listen i vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å anerkjenne «BIOCert Indonesia» for produktkategori A og D for Indonesia. 

12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bio.inspecta AG» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Kina og Nepal. 

13) Posten for «Bolicert Ltd» på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 ble midlertidig opphevet ved 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473(1). For å tilbakekalle den midlertidige opphevingen oppfordret 

Kommisjonen «Bolicert Ltd» til å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis fra IOAS (akkrediteringsorganisasjon i 

«Bolicert Ltd») og å treffe egnede korrigerende tiltak i rett tid i samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007. 

IOAS har underrettet Kommisjonen om at den har besluttet å tilbakekalle den midlertidige opphevingen, ettersom den 

har mottatt tilfredsstillende opplysninger om korrigerende tiltak fra «Bolicert Ltd». På grunnlag av disse opplysningene 

har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å føre opp «Bolicert Ltd» i vedlegg IV igjen på samme vilkår som 

før opphevingen. 

14) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CCPB Srl» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A, B, D, E og F til å omfatte Albania, Algerie, De forente arabiske emirater og Sør-

Afrika, for produktkategori A til å omfatte Uganda, for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Armenia, 

Etiopia, Ghana, Nigeria, Senegal og Usbekistan, for produktkategori A, D og E til å omfatte Hviterussland, Kasakhstan, 

Moldova, Russland, Serbia, Thailand, Tadsjikistan og Turkmenistan, for produktkategori A, B, D og E til å omfatte 

Aserbajdsjan, Kirgisistan og Ukraina, for produktkategori A, B og D til å omfatte Qatar og for produktkategori D til å 

omfatte Tunisia. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Control Union Certifications» om endring av spesifikasjoner. 

På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A, B, C, D, E og F til å omfatte Brunei, Cookøyene, Fransk 

Polynesia, Georgia, Grenada, Guyana, Jordan, Kuwait, Libanon, Papua New Guinea, São Tomé og Príncipe, 

Seychellene, Tadsjikistan, Turkmenistan og Venezuela, for produktkategori B, C, D (bare vin) og E til å omfatte 

Australia, for produktkategori C og E til å omfatte New Zealand, for produktkategori B til å omfatte Tonga og Tunisia 

og for produktkategori F til å omfatte Tuvalu. 

16) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecocert SA» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av 

de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet 

for anerkjennelsen for produktkategori D (vin) og E til å omfatte Argentina, og å utvide anerkjennelsen for Japan, 

Kirgisistan og Zimbabwe til produktkategori B, anerkjennelsen for Georgia og Mosambik til produktkategori E og 

anerkjennelsen for Paraguay og Uruguay til produktkategori F. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. 

(FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte 

opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Bolivia, Colombia og Laos, for produktkategori A, C, D og E til 

å omfatte Chile, for produktkategori D til å omfatte Costa Rica og for produktkategori C og D (bearbeidede 

akvakulturprodukter) til å omfatte De forente stater. 

18) «IMOswiss AG» har informert Kommisjonen om at det fra 1. januar 2018 vil innstille sin sertifiseringsvirksomhet i alle 

tredjestater det er anerkjent for, og at det fra denne datoen ikke lenger bør være oppført i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008. 

19) «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» har underrettet Kommisjonen om at det har endret sin internettadresse.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1473 av 14. august 2017 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 210 av 15.8.2017, s. 4). 
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20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Letis S.A» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Afghanistan, Etiopia, Iran, Kasakhstan, Moldova, Pakistan, 

Russland, Tadsjikistan, Tyrkia og Ukraina. 

21) «Organic agriculture certification Thailand» har underrettet Kommisjonen om at det har endret navn til «Organic 

Agriculture Certification Thailand (ACT)», og at det har endret adresse. 

22) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Control System» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene konkluderte Kommisjonen med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Bosnia-Hercegovina. 

23) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organic Standard» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsen for 

Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova og Russland til produktkategori B og til å utvide anerkjennelsen til også å omfatte 

vin. 

24) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Organska Kontrola» om endring av spesifikasjoner. På 

grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske 

virkeområdet for anerkjennelsen for produkt A, B og D til å omfatte Kosovo(1). 

25) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «ORSER» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de 

mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er berettiget å utvide det geografiske virkeområdet for 

anerkjennelsen for produktkategori A og D til å omfatte Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kasakhstan 

og Nepal. 

26) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» om å bli oppført på 

listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» for produktkategori A og D 

for Bolivia, Ecuador, Mexico, Marokko, Peru og Tyrkia. 

27) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Tse-Xin Organic Certification Corporation» om å bli oppført 

på listen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å anerkjenne «Tse-Xin Organic Certification Corporation» for produktkategori A og 

D for Taiwan. 

28) DAkkS, en akkrediteringsorganisasjon på området økologisk landbruk, har underrettet Kommisjonen om at den hadde 

besluttet å oppheve akkrediteringen av «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)». I henhold til artikkel 12 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen på ethvert tidspunkt midlertidig oppheve et kontrollorgans 

oppføring på listen i vedlegg IV til nevnte forordning, enten på grunnlag av de mottatte opplysningene eller dersom 

kontrollorganet ikke har framlagt påkrevde opplysninger. «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» ble 

anmodet av Kommisjonen om å legge fram et gyldig akkrediteringsbevis og å treffe egnede korrigerende tiltak i rett tid i 

samsvar med kravene i forordning (EF) nr. 834/2007, men ga ikke et tilfredsstillende svar innen den fastsatte fristen. 

Posten for «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)» i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor 

oppheves midlertidig fram til det foreligger tilfredsstillende opplysninger. 

29) I vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2017/872(*) er «IMOcert 

Latinoamérica Ltda» oppført som et anerkjent kontrollorgan for produktkategori A og B for Argentina, og for 

produktkategori A for Costa Rica. Ettersom Argentina og Costa Rica er oppført i vedlegg III til forordning (EF)  

nr. 1235/2008 for henholdsvis produktkategori A og B og produktkategori A, kan «IMOcert Latinoamérica Ltd» i 

henhold til artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008 ikke bli anerkjent for disse landene for disse 

produktkategoriene i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Anerkjennelsen for disse produktkategoriene for 

disse landene bør derfor utgå. Kommisjonen hadde anmodet «IMOcert Latinoamérica Ltda» om ikke å sertifisere 

produkter som omfattes av disse produktkategoriene, på grunn av den feilaktige henvisningen til disse 

produktkategoriene når det gjelder Argentina og Costa Rica.  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 av 22. mai 2017 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 134 av 23.5..2017, s. 6). 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og Den 

internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 



15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/13 

 

30) Vedlegg V til forordning (EF) nr. 1235/2008, endret ved gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842(1), inneholder den 

nye malen for kontrollsertifikatet for import av økologiske produkter i henhold til det elektroniske sertifiseringssystemet 

som det vises til i artikkel 13 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1235/2008. I nevnte vedlegg, i merknaden til rubrikk 12 i 

sertifikatet, vises det feilaktig til rubrikk 24 i stedet for rubrikk 21. Denne feilen bør rettes. 

31) Vedlegg III, IV og V til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

32) Slettingen av «IMOcert Latinoamérica Ltda» bør gjelde med tilbakevirkende kraft fra ikrafttredelsesdatoen for 

gjennomføringsforordning (EU) 2017/872, og slettingen av «IMOswiss AG» bør gjelde fra 1. januar 2018. 

33) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 

2) Vedlegg IV endres og rettes i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

3) Vedlegg V rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Nr. 12 i vedlegg II får anvendelse fra 12. juni 2017. 

Nr. 13 i vedlegg II får anvendelse fra 1. januar 2018. 

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(1) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1842 av 14. oktober 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 med hensyn 

til det elektroniske kontrollsertifikatet for importerte økologiske produkter og visse andre bestemmelser, og av forordning (EF) 

nr. 889/2008 med hensyn til kravene som gjelder for konserverte eller foredlede økologiske produkter og overføring av opplysninger (EUT 

L 282 av 19.10.2016, s. 19). 
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VEDLEGG I 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I posten for Costa Rica gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 utgår raden for kodenummer CR-BIO-001, og radene for kodenumrene CR-BIO-002, CR-BIO-004 og CR-BIO-

006 skal lyde: 

«CR-BIO-002 Kiwa BCS Costa Rica Limitada www.kiwa.lat 

CR-BIO-004 Control Union Perú www.cuperu.com 

CR-BIO-006 PrimusLabs.com CR S.A. www.primusauditingops.com» 

b) Nr. 6 skal lyde: 

«6. Organer som utsteder sertifikater: som i nr. 5.» 

2) I nr. 5 i posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer JP-BIO-001, JP-BIO-007 og JP-BIO-018 skal lyde: 

«JP-BIO-001 Hyogo prefectural Organic Agriculture 

Society, HOAS 

www.hyoyuken.org 

JP-BIO-007 Bureau Veritas Japan Co., Ltd http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/ 

nintei_list.html 

JP-BIO-018 Organic Certification Association http://yuukinin.org/index.html» 

b) Følgende rader tilføyes: 

«JP-BIO-036 Japan Food Research Laboratories http://www.jfrl.or.jp/jas.html 

JP-BIO-037 Leafearth Company http://www.leafearth.jp/» 

3) I posten for New Zealand skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Ministry for Primary Industries (MPI) 

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/» 

4) I posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 5 skal ny rad lyde: 

«KR-ORG-024 Industry-Academic Cooperation 

Foundation, SCNU 

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home» 

b) Nr. 7 skal lyde: 

«7. Oppføringens varighet: ikke fastsatt.» 

 _____  
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VEDLEGG II 

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

1) I hele vedlegget erstattes datoen «30. juni 2018» i nr. 5 i alle postene med «30. juni 2021». 

2) I posten for «Albinspekt» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: «Rr. Kavajes», Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Albania» 

3) Etter posten for «Balkan Biocert Skopje» tilføyes følgende nye post: 

««BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» 

1. Adresse: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk-ZMR, Tyrkia 

2. Internettadresse: http://basakekolojik.com.tr 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

TU-BIO-175 Tyrkia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

4) Etter posten for «Bioagricert S.r.l.» tilføyes følgende nye post: 

««BIOCert Indonesia» 

1. Adresse: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesia 

2. Internettadresse: http://www.biocert.co.id 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

ID-BIO-176 Indonesia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

5) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

  

 

      

«AF-BIO-161 Afghanistan x — — x — — 

CN-BIO-161 Kina x — — x — — 

NP-BIO-161 Nepal x — — x — —» 
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6) Etter posten for «Bio Latina Certificadora» tilføyes følgende nye post: 

««Bolicert Ltd» 

1. Adresse: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia 

2. Internettadresse: http://www.bolicert.org 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-126 Bolivia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

7) I posten som gjelder «CCPB Srl», gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AE-BIO-102 De forente arabiske emirater x x — x x x 

AF-BIO-102 Afghanistan x — — x — — 

AL-BIO-102 Albania x x — x x x 

AM-BIO-102 Armenia x — — x — — 

AZ-BIO-102 Aserbajdsjan x x — x x — 

BY-BIO-102 Hviterussland x — — x x — 

DZ-BIO-102 Algerie x x — x x x 

ET-BIO-102 Etiopia x — — x — — 

GH-BIO-102 Ghana x — — x — — 

KG-BIO-102 Kirgisistan x x — x x — 

KZ-BIO-102 Kasakhstan x — — x x — 

MD-BIO-102 Moldova x — — x x — 

NG-BIO-102 Nigeria x — — x — — 

QA-BIO-102 Qatar x x — x — — 

RS-BIO-102 Serbia x — — x x — 

RU-BIO-102 Russland x — — x x — 

SN-BIO-102 Senegal x — — x — — 

TH-BIO-102 Thailand x — — x x — 

TJ-BIO-102 Tadsjikistan x — — x x — 

TM-BIO-102 Turkmenistan x — — x x — 
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UA-BIO-102 Ukraina x x — x x — 

UG-BIO-102 Uganda x — — — — — 

UZ-BIO-102 Usbekistan x — — x — — 

ZA-BIO-102 Sør-Afrika x x — x x x» 

b) I raden for Tunisia settes et kryss i kolonne D. 

c) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

8) I posten for «Control Union Certifications» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AU-BIO-149 Australia — x x x x — 

BN-BIO-149 Brunei x x x x x x 

CK-BIO-149 Cook Islands x x x x x x 

GD-BIO-149 Grenada x x x x x x 

GE-BIO-149 Georgia x x x x x x 

GY-BIO-149 Guyana x x x x x x 

JO-BIO-149 Jordan x x x x x x 

KW-BIO-149 Kuwait x x x x x x 

LB-BIO-149 Libanon x x x x x x 

NZ-BIO-149 New Zealand — — x — x — 

PF-BIO-149 Fransk Polynesia x x x x x x 

PG-BIO-149 Papua New Guinea x x x x x x 

SC-BIO-149 Seychellene x x x x x x 

ST-BIO-149 São Tomé og Príncipe x x x x x x 

TJ-BIO-149 Tadsjikistan x x x x x x 

TM-BIO-149 Turkmenistan x x x x x x 

TN-BIO-149 Tunisia — x — — — — 

TO-BIO-149 Tonga — x — — — — 

TV-BIO-149 Tuvalu — — — — — x 

VE-BIO-149 Venezuela x x x x x x» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter og produkter som omfattes av vedlegg III.»  
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9) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«AR-BIO-154 Argentina — — — x x —» 

b) I radene for Georgia og Mosambik settes et kryss i kolonne E. 

c) I radene for Japan, Kirgisistan og Zimbabwe settes et kryss i kolonne B. 

d) I radene for Paraguay og Uruguay settes et kryss i kolonne F. 

10) I posten for «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services 

(QCS)» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«BO-BIO-144 Bolivia x — — x — — 

CL-BIO-144 Chile x — x x x — 

CO-BIO-144 Colombia x — — x — — 

CR-BIO-144 Costa Rica — — — — x — 

LA-BIO-144 Laos x — — x — — 

US-BIO-144 De forente stater — — x x — —» 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter, vin og produkter som omfattes av vedlegg III.» 

11) Posten som gjelder «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», utgår. 

12) I nr. 3 i posten for «IMOcert Latinoamérica Ltda.» skal radene for Argentina og Costa Rica lyde: 

«AR-BIO-123 Argentina — — — x — — 

CR-BIO-123 Costa Rica — x — x — —» 

13) Posten for «IMOswiss AG» utgår. 

14) I posten for «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» skal nr. 2 lyde: 

«2. Internettadresse: www.kiwabcs-oeko.com» 

15) I nr. 3 i posten for «Letis S.A» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AF-BIO-135 Afghanistan x —  x — — 

ET-BIO-135 Etiopia x —  x — — 

IR-BIO-135 Iran x —  x — — 

KZ-BIO-135 Kasakhstan x —  x — — 
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MD-BIO-135 Moldova x —  x — — 

PK-BIO-135 Pakistan x —  x — — 

RU-BIO-135 Russland x —  x — — 

TJ-BIO-135 Tadsjikistan x —  x — — 

TR-BIO-135 Tyrkia x —  x — — 

UA-BIO-135 Ukraina x —  x — —» 

16) I posten for «Organic agriculture certification Thailand» gjøres følgende endringer: 

a) Navnet endres til følgende: 

«Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)» 

b) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, 

Thailand» 

17) I nr. 3 i posten for «Organic Control System» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«BA-BIO-162 Bosnia-Hercegovina x — — x — —» 

18) I posten for «Organic Standard» gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 3 i radene for Kirgisistan, Kasakhstan, Moldova og Russland settes et kryss i kolonne B. 

b) Nr. 4 skal lyde: 

«4. Unntak: omleggingsprodukter.» 

19) I nr. 3 i posten for «Organska Kontrola» tilføyes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«XK-BIO-101 Kosovo(*) x x — x — — 

(*) Denne betegnelsen berører ikke standpunkter om Kosovos status og er i samsvar med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244/1999 og 

Den internasjonale domstolens uttalelse om Kosovos selvstendighetserklæring. 

20) I nr. 3 i posten for «ORSER» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AZ-BIO-166 Aserbajdsjan x — — x — — 

BA-BIO-166 Bosnia-Hercegovina x — — x — — 

GE-BIO-166 Georgia x — — x — — 

IR-BIO-166 Iran x — — x — — 

KG-BIO-166 Kirgisistan x — — x — — 

KZ-BIO-166 Kasakhstan x — — x — — 

NP-BIO-166 Nepal x — — x — —» 
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21) Etter posten for «Quality Partner» tilføyes følgende nye post: 

«Servicio de Certificación CAAE S.L.U.» 

1. Adresse: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Sevilla, Spania 

2. Internettadresse: http://www.caae.es 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

BO-BIO-178 Bolivia x — — x — — 

EC-BIO-178 Ecuador x — — x — — 

MA-BIO-178 Marokko x — — x — — 

MX-BIO-178 Mexico x — — x — — 

PE-BIO-178 Peru x — — x — — 

TR-BIO-178 Tyrkia x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

22) Etter posten for «Suolo e Salute srl», tilføyes følgende post: 

«Tse-Xin Organic Certification Corporation» 

1. Adresse: 7F., No 75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.) 

2. Internettadresse: http://www.tw-toc.com/en 

3. Berørte kodenumre, tredjestater og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjestat 

Produktkategori 

A B C D E F 

TW-BIO-174 Taiwan x — — x — — 

4. Unntak: omleggingsprodukter og vin. 

5. Oppføringens varighet: til 30. juni 2021.» 

 _____  
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VEDLEGG III 

I vedlegg V til forordning (EF) nr. 1235/2008, i merknaden vedrørende rubrikk 12, skal henvisningen til «rubrikk 24» erstattes 

med en henvisning til «rubrikk 21». 

 __________  


