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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/39 

av 10. januar 2019 

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(*) 

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) Ifølge opplysninger fra Australia er navnet på og internettadressen til vedkommende myndighet endret. 

3) Ifølge opplysninger fra Canada er internettadressen til kontrollorganene «Oregon Tilth Incorporated» og «TransCanada 

Organic Certification Services» endret. Videre er anerkjennelsen av kontrollorganet «Organic Certifiers» trukket tilbake. 

4) Ifølge opplysninger fra India er navnet på vedkommende myndighet endret. 

5) Ifølge opplysninger fra Japan er anerkjennelsen av kontrollorganene «Japan Eco-system Farming Association» og «The 

Mushroom Research Institute of Japan» trukket tilbake. 

6) Ifølge opplysninger fra New Zealand er navnet på kontrollorganet «BioGro New Zealand» og internettadressene til alle 

kontrollorganer endret. 

7) Ifølge opplysninger fra Republikken Korea er internettadressene til kontrollorganene «Jeonnam bioindustry foundation» og 

«Green Environmentally-Friendly certification center» endret. Videre er anerkjennelsen av kontrollorganet «Controlunion» 

trukket tilbake. 

8) Ifølge opplysninger fra Sveits er navnet på og internettadressen til kontrollorganet «IMOswiss AG» endret. 

9) 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. 

10) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Agricert-Certificação de Produtos Alimentares lda» om endring 

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

anerkjennelsens geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Egypt, Guinea og Mosambik. 

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

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

virkeområde for produktkategori A, B og D til å omfatte Armenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Den tidligere 

jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia, og for produktkategori B til å omfatte Iran, Kazakhstan, Moldova, Tyrkia 

og Ukraina.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2019 av 13. juni 2019 

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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12) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Bioagricert S.r.l.» om endring av spesifikasjoner. På 

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

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Kasakhstan, for produktkategori B til å omfatte 

Fransk Polynesia og for produktkategori A og D til å omfatte Filippinene. 

13) 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 anerkjennelsens 

geografiske virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Algerie, Kambodsja, Tsjad og Tunisia. 

14) Den 6. september 2018 underrettet IOAS, et akkrediteringsorgan på området økologisk produksjon, Kommisjonen om 

sin beslutning om å tilbakekalle akkrediteringen av «Bolicert Ltd» ettersom nevnte kontrollorgan har unnlatt å rette opp 

manglende overholdelse innenfor det høyeste antallet framleggingsfrister som er tillatt i henhold til IOAS' 

framgangsmåte for vurdering. Videre avdekket revisjonen utført av Kommisjonen hos «Bolicert Ltd» i Bolivia i mai 

2017 mangler ved de økologiske produksjonsstandardene og kontrolltiltakene. På bakgrunn av denne situasjonen 

anmodet Kommisjonen «Bolicert Ltd» om å framlegge et gyldig akkrediteringsbevis og treffe egnede tiltak for å utbedre 

manglene. Ettersom «Bolicert Ltd» unnlot å treffe egnede korrigerende tiltak i tide for å utbedre manglene og framlegge 

for Kommisjonen et gyldig akkrediteringsbevis, har Kommisjonen besluttet i samsvar med artikkel 12 nr. 2 bokstav d), 

e) og f) i forordning (EF) nr. 1235/2008 å fjerne «Bolicert Ltd» fra listen over kontrollorganer og kontrollmyndigheter 

med henblikk på likeverdighetskontroll. 

15) 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 anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A og D til å omfatte Libanon, for produktkategori B til å omfatte Haiti, Moldova og 

Tanzania, for produktkategori E til å omfatte Sri Lanka og for produktkategori F til å omfatte Kenya. Dessuten viser det seg 

at anerkjennelsen for produktkategori C må trekkes tilbake for Brunei, Chile, Kina, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, 

Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, Madagaskar, Mosambik, Peru, Thailand, Tunisia, Tyrkia, De forente stater 

og Vietnam. 

16) Kommisjonen anmodet «Ekoagros» om å gi ytterligere opplysninger om virksomheten omhandlet i årsrapporten i samsvar 

med artikkel 12 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1235/2008. «Ekoagros» ble særlig bedt om å gi opplysninger om 

hvordan tilfeller av avvik hos driftsansvarlige som er overtatt fra andre kontrollorganer i Ukraina, er behandlet i samsvar 

med artikkel 92 i kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008(3). Videre ble «Ekoagros» bedt om å redegjøre for hvordan 

tilleggskontrollene av visse produkter med opprinnelse i Ukraina, Kasakhstan og Russland er blitt gjennomført. «Ekoagros» 

har ikke gitt Kommisjonen tilfredsstillende svar. Posten for «Ekoagros» for Ukraina i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1235/2008 bør derfor fjernes midlertidig inntil tilfredsstillende opplysninger er framlagt. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «IBD Certificações Ltda» om endring av spesifikasjoner. På 

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

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Russland, og å trekke tilbake anerkjennelsen for 

produktkategori C for Brasil. 

18) 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 anerkjennelsens geografiske 

virkeområde for produktkategori A til å omfatte Usbekistan, for produktkategori A og D til å omfatte Aserbajdsjan, 

Hviterussland, Egypt, Elfenbenskysten, Kirgisistan, Marokko, Turkmenistan og De forente arabiske emirater, for 

produktkategori B og C til å omfatte Costa Rica og for produktkategori A, B, C og D til å omfatte Belize, Brasil, 

Colombia, Den dominikanske republikk, Guatemala, Honduras, Panama og El Salvador. 

19) Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «Oregon Tilth» om å trekke tilbake anerkjennelsen for Kina. 

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

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

geografiske virkeområde for produktkategori A, D og E til å omfatte Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia. 

21) Kommisjonen har mottatt en anmodning fra «ORSER» om å trekke tilbake anerkjennelsen for Nepal. 

22) «Soil Association Certification Limited» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

  

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 av 5. september 2008 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning 

(EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter med hensyn til økologisk produksjon, merking og 

kontroll (EUT L 250 av 18.9.2008, s. 1). 
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23) Vedlegg III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres. 

24) 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 i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 10. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____   
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VEDLEGG I 

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

1) I posten for Australia skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Department of Agriculture and Water Resources, 

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic». 

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

a) Radene for kodenummer CA-ORG-011 og CA-ORG-021 skal lyde: 

«CA-ORG-011 Oregon Tilth Incorporated (OTCO) http://www.tilth.org 

CA-ORG-021 TransCanada Organic Certification 

Services (TCO Cert) 

http://www.tcocert.ca/contacts/». 

b) Raden for kodenummer CA-ORG-012 utgår. 

3) I posten for India skal nr. 4 lyde: 

«4. Vedkommende myndighet: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, 

http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp». 

4) I posten for Japan utgår radene for JP-BIO-019 og JP-BIO-33. 

5) I posten for New Zealand skal nr. 5 lyde: 

«5. Kontrollorganer: 

NZ-BIO-001 Ministry for Primary Industries (MPI) http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/ 

NZ-BIO-002 AsureQuality Limited https://www.asurequality.com 

NZ-BIO-003 BioGro New Zealand Limited https://www.biogro.co.nz». 

6) I nr. 5 i posten for Republikken Korea gjøres følgende endringer: 

a) Radene for kodenummer KR-ORG-017 og KR-ORG-020 skal lyde: 

«KR-ORG-017 Jeonnam bioindustry foundation www.jbf.kr 

KR-ORG-020 Green Environmentally-Friendly certifica-

tion center 

http://cafe.naver.com/greenorganic6279». 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-018 utgår. 

7) I nr. 5 i posten for Sveits skal raden for kodenummer CH-BIO-004 lyde: 

«CH-BIO-004 Ecocert IMOswiss AG http://www.ecocert-imo.ch». 
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VEDLEGG II 

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

1) I nr. 3 i posten for «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda» tilføyes følgende rader i kodenum-

merrekkefølge: 

«EG-BIO-172 Egypt x — — x — — 

GN-BIO-172 Guinea x — — x — — 

MZ-BIO-172 Mosambik x — — x — —». 

2) I nr. 3 i posten for «Albinspekt» tilføyes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«AM-BIO-139 Armenia x x — x — — 

BA-BIO-139 Bosnia-Hercegovina x x — x — — 

IR-BIO-139 Iran — x — — — — 

KZ-BIO-139 Kasakhstan — x — — — — 

MD-BIO-139 Moldova — x — — — — 

ME-BIO-139 Montenegro x x — x — — 

MK-BIO-139 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x x — x — — 

RS-BIO-139 Serbia x x — x — — 

TR-BIO-139 Tyrkia — x — — — — 

UA-BIO-139 Ukraina — x — — — —». 

3) I nr. 3 i posten for «Bioagricert S.r.l.» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«KZ-BIO-132 Kasakhstan x — — x x — 

PH-BIO-132 Filippinene x — — x — —». 

b) I raden for Fransk Polynesia settes et kryss i kolonne B. 

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

«DZ-BIO-161 Algerie x — — x — — 

KH-BIO-161 Kambodsja x — — x — — 

TD-BIO-161 Tsjad x — — x — — 

TN-BIO-161 Tunisia x — — x — —». 

5) Posten for «Bolicert Ltd» utgår. 

6) I nr. 3 i posten for «Ecocert SA» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«LB-BIO-154 Libanon x — — x — —». 
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b) I raden for Haiti, Moldova og Tanzania settes et kryss i kolonne B. 

c) I radene for Chile, Kina, Ecuador, Hongkong, Honduras, India, Japan, Republikken Korea, Marokko, Monaco, 

Madagaskar, Mosambik, Peru, Thailand, Tunisia, Tyrkia og Vietnam slettes krysset i kolonne C. 

d) I raden for Sri Lanka settes et kryss i kolonne E. 

e) I raden for Kenya settes et kryss i kolonne F. 

f) Radene for Brunei og De forente stater utgår. 

7) I nr. 3 i posten for «Ekoagros» utgår raden for Ukraina. 

8) I nr. 3 i posten for «IBD Certificações Ltda» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rad tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

«RU-BIO-122 Russland x — — x x —». 

b) I raden for Brasil slettes krysset i kolonne C. 

9) I posten for «Letis SA» gjøres følgende endringer: 

a) Nr. 1 skal lyde: 

«1. Adresse: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina». 

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

«AZ-BIO-135 Aserbajdsjan x — — x — — 

BY-BIO-135 Hviterussland x — — x — — 

BZ-BIO-135 Belize x x x x — — 

BR-BIO-135 Brasil x x x x — — 

CI-BIO-135 Elfenbenskysten x — — x — — 

CO-BIO-135 Colombia x x x x — — 

CR-BIO-135 Costa Rica — x x — — — 

DO-BIO-135 Den dominikanske republikk x x x x — — 

EG-BIO-135 Egypt x — — x — — 

GT-BIO-135 Guatemala x x x x — — 

HN-BIO-135 Honduras x x x x — — 

KG-BIO-135 Kirgisistan x — — x — — 

MA-BIO-135 Marokko x — — x — — 

PA-BIO-135 Panama x x x x — — 

SV-BIO-135 El Salvador x x x x — — 

TM-BIO-135 Turkmenistan x — — x — — 

AE-BIO-135 De forente arabiske emirater x — — x — — 

VN-BIO-135 Usbekistan x — — — — —». 
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10) I nr. 3 i posten for «Oregon Tilth» utgår raden for Kina. 

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

«MK-BIO-162 Den tidligere jugoslaviske 

republikken Makedonia 

x — — x x —». 

12) I nr. 3 i posten for «ORSER» utgår raden for Nepal. 

13) I posten for «Soil Association Certification Limited» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, Det forente kongerike». 

 __________  


