
1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1015 

 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/786 

av 15. juni 2020 

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 tredjeland(*) 

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 tredjeland som har produksjons-

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

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

2) I henhold til opplysninger framlagt av India har Indias vedkommende myndighet suspendert anerkjennelsen av «Indian 

Society for Certification of Organic Products (ISCOP)». Dette kontrollorganet bør derfor ikke lenger være oppført i 

vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008. 

3) I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 er Japan oppført med produktkategori F (vegetativt formeringsmateriale 

og frø til dyrking). Japan har imidlertid ingen regler for økologisk produksjon av vegetativt formeringsmateriale og frø 

til dyrking. Henvisninger til denne produktkategorien bør derfor utgå fra posten for Japan i det nevnte vedlegget. Ved 

denne endringen vil kontrollorganer kunne anerkjennes for denne produktkategorien for Japan i henhold til vedlegg IV 

til forordning (EF) nr. 1235/2008. Japan er informert om disse endringene. 

4) I henhold til opplysninger framlagt av Republikken Korea er navnet på kontrollorganet «Konkuk University industrial 

cooperation corps» endret til «KAFCC», og «Woorinong Certification» og «Neo environmentally-friendly Certification 

Center» har fått nye internettadresser. Dessuten er anerkjennelsen av kontrollorganet «Ecolivestock Association» 

trukket tilbake. Koreas vedkommende myndighet har anerkjent følgende seks kontrollorganer, som bør føres opp på 

listen i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008: «Korea Crops Research Institute (co.ltd)», «Korea organic 

certification», «Jayeondeul agri-food certification institute», «Institute of Organic food Evaluation», «EverGreen 

Nongouhwi» og «ONNURI ORGANIC Co., Ltd.» 

5) I henhold til opplysninger framlagt av De forente stater er navnet på kontrollorganet «Primuslabs» endret til «Primus 

Auditing Operations», og kontrollorganet har fått ny internettadresse. Navnet på to kontrollorganer som ble tilføyd ved 

kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25(3), var feilstavet. Disse navnene bør rettes med virkning fra 

ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2020/25. 

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

fullmakt til å utføre kontroller og utstede sertifikater i tredjeland med henblikk på likeverdighet. 

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

Hizmetleri Tic. Ltd» om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen 

konkludert med at det er berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Kirgisistan for produktkategori A 

og D.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 16.6.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 21/2021 av  

5. februar 2021 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). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/25 av 13. januar 2020 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 tredjeland (EUT L 8 av 14.1.2020, s. 18). 
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8) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Beijing Continental Hengtong Certification Co., 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 dette kontrollorganet for Kina for produktkategori  

A og D. 

9) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Biocert International Pvt Ltd» om endring av spesifikasjoner. 

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

sens virkeområde for Georgia til å omfatte produktkategori A. 

10) «BioGro New Zealand Limited» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

11) På grunnlag av dokumentasjonen framlagt av «Bio.inspecta AG» ble anerkjennelsens virkeområde utvidet til å omfatte 

Tunisia for produktkategori A og D ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/39(4). Ettersom Tunisia er 

oppført for produktkategori A og D i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 kan Kommisjonen i henhold til 

artikkel 10 nr. 2 bokstav b) i den nevnte forordningen ikke føre opp Bio.inspecta AG i vedlegg IV for dette landet og 

disse produktkategoriene. Av hensyn til rettssikkerheten bør de nødvendige tilpasningene i posten for Bio.inspecta AG i 

vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 betraktes som en endring, og ikke en rettelse med tilbakevirkende kraft fra 

ikrafttredelsesdatoen for gjennomføringsforordning (EU) 2019/39. 

12) 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 anerkjennelsens virkeområde 

til å omfatte Tanzania og Mosambik for produktkategori C og D. 

13) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» 

om endring av spesifikasjoner. På grunnlag av de mottatte opplysningene har Kommisjonen konkludert med at det er 

berettiget å utvide anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Cuba, Sudan og Kosovo(5) for produktkategori A, B og D 

og til å omfatte Algerie, Bangladesh, Burundi, Kongo-Brazzaville, Tsjad, Gambia, Guinea og Niger for produktkategori 

A og D samt å utvide anerkjennelsens virkeområde for Hviterussland til å omfatte produktkategori B, for Ghana til å 

omfatte produktkategori D, for Kasakhstan til å omfatte produktkategori B og F og for Moldova til å omfatte 

produktkategori F. 

14) 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 virkeområde 

til å omfatte Dominica for produktkategori A og å utvide anerkjennelsens virkeområde for Japan til å omfatte 

produktkategori F. 

15) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» 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 «Ecovivendi d.o.o. Belgrade» for Serbia for produktkategori A og D. 

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

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

Hviterussland til å omfatte produktkategori D og F, for Kasakhstan til å omfatte produktkategori B og D, for Russland 

til å omfatte produktkategori F og for Tadsjikistan til å omfatte produktkategori B og F. 

17) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «Japan Organic and Natural Foods Association» om endring 

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

utvide anerkjennelsens virkeområde for Japan til å omfatte produktkategori C. 

18) 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 anerkjennelsens virkeområde for 

Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kirgisistan, Kasakhstan og Tyrkia til å omfatte produktkategori B og 

E. 

  

(4) 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 (EUT L 9 av 11.1.2019, s. 106). 

(5) 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. 
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19) «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» har informert Kommisjonen om adresseendring. 

20) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» om endring av 

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

anerkjennelsens virkeområde til å omfatte Turkmenistan for produktkategori A. 

21) Kommisjonen har mottatt og behandlet en anmodning fra «TÜV Nord Integra» om endring av spesifikasjoner. På 

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

virkeområde til å omfatte Algerie for produktkategori A og D. 

22) Forordning (EF) nr. 1235/2008 bør derfor endres og rettes. 

23) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for økologisk produksjon. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 

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

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

2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Retting av forordning (EF) nr. 1235/2008 

Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 rettes i samsvar med vedlegg III til denne forordningen. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Artikkel 2 får anvendelse fra 3. februar 2020. 

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

Utferdiget i Brussel 15. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

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

1) I nr. 5 i posten for India utgår raden for kodenummer IN-ORG-009. 

2) I posten for Japan gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 utgår raden for kategori F (vegetativt formeringsmateriale og frø til dyrking). 

b) I nr. 2 skal innledningen lyde: 

«2. Opprinnelse: produkter i kategori A som er dyrket i Japan, og produkter i kategori D som er foredlet i Japan med 

økologisk dyrkede ingredienser som er dyrket i Japan eller er importert til Japan» 

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

a) Radene for kodenummer KR-ORG-006, KR-ORG-009 og KR-ORG-019 skal lyde: 

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

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

KR-ORG-019 Neo environmentally-friendly 

Certification Center 

https://neoefcc.modoo.at/» 

b) Raden for kodenummer KR-ORG-025 utgår. 

c) Følgende rader tilføyes i kodenummerrekkefølge: 

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

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

KR-ORG-032 Jayeondeul agri-food certification 

institute 

www.jaci.kr 

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

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

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

4) I nr. 5 i posten for De forente stater skal raden for kodenummer US-ORG-048 lyde: 

«US-ORG-048 Primus Auditing Operations http://www.primusauditingops.com» 
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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 «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» innsettes følgende rad i 

kodenummerrekkefølge: 

«KG-BIO-175 Kirgisistan X - - x - -» 

2) Etter posten for «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd» innsettes følgende post: 

«"Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd" 

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

2. Internettadresse: www.bjchtc.com 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

«CN-BIO-182 Kina X - - x - -» 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

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

3) I nr. 3 i posten for «Biocert International Pvt Ltd» skal raden for Georgia lyde: 

«GE-BIO-177 Georgia X - - x x -» 

4) I posten for «BioGro New Zealand Limited» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, New Zealand» 

5) I nr. 3 i posten for «Bio.inspecta AG» utgår raden for Tunisia. 

6) I nr. 3 i posten for «CCPB Srl» innsettes følgende rader i kodenummerrekkefølge: 

«MZ-BIO-102 Mosambik - - x x - - 

TZ-BIO-102 Tanzania - - x x - -» 

7) I nr. 3 i posten for «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» gjøres følgende endringer: 

a) Følgende rader innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«BD-BIO-140 Bangladesh X — — x — — 

BI-BIO-140 Burundi X — — x — — 

CB-BIO-140 Cuba X x — x — — 

CG-BIO-140 Kongo-Brazzaville X — — x — — 

DZ-BIO-140 Algerie X — — x — — 
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GN-BIO-140 Guinea X — — x — — 

GM-BIO-140 Gambia X — — x — — 

NE-BIO-140 Niger X — — x — — 

SD-BIO-140 Sudan X x — x — — 

TD-BIO-140 Tsjad X — — x — — 

XK-BIO-140 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.» 

b) Radene for Hviterussland, Ghana, Kasakhstan og Moldova skal lyde: 

«BY-BIO-140 Hviterussland X x — x — — 

GH-BIO-140 Ghana X — — x — — 

KZ-BIO-140 Kasakhstan X x — x — x 

MD-BIO-140 Moldova X x — x — x» 

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

a) Følgende rad innsettes i kodenummerrekkefølge: 

«DM-BIO-154 Dominica X — — — — —» 

b) Raden for Japan skal lyde: 

«JP-BIO-154 Japan — x — x — x» 

9) Etter posten for «Ecoglobe» innsettes følgende post: 

«"Ecovivendi d.o.o. Belgrade" 

1. Adresse: Voje Veljkovica no.5, Beograd 11000 

2. Internettadresse: www.ecovivendi.rs 

3. Berørte kodenumre, tredjeland og produktkategorier: 

Kodenummer Tredjeland 

Produktkategori 

A B C D E F 

«RS-BIO-183 Serbia X - - x - -» 

4. Unntak: Omleggingsprodukter og vin 

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

10) I nr. 3 i posten for «Ekoagros» skal radene for Hviterussland, Kasakhstan, Russland og Tadsjikistan lyde: 

«BY-BIO-170 Hviterussland X x — x — x 

KZ-BIO-170 Kasakhstan X x — x — x 

RU-BIO-170 Russland X x — x — x 

TJ-BIO-170 Tadsjikistan X x — x — x» 
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11) I nr. 3 i posten for «Japan Organic and Natural Foods Association» skal raden for Japan lyde: 

«JP-BIO-145 Japan — — x x — —» 

12) I nr. 3 i posten for «ORSER» skal radene for Aserbajdsjan, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Iran, Kirgisistan, Kasakhstan og 

Tyrkia lyde: 

«AZ-BIO-166 Aserbajdsjan x x - x x - 

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

GE-BIO-166 Georgia x x - x x - 

IR-BIO-166 Iran x x - x x - 

KG-BIO-166 Kirgisistan x x - x x - 

KZ-BIO-166 Kasakhstan x x - x x - 

TR-BIO-166 Tyrkia x x - x x -» 

13) I posten for «Servicio de Certificación CAAE S.L.U» skal nr. 1 lyde: 

«1. Adresse: Avenida Diego Martínez Barrio n° 10 3rd floor module 12, 41013 Sevilla, Spania» 

14) I nr. 3 i posten for «SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«TM-BIO-173 Turkmenistan x - - - - -» 

15) I nr. 3 i posten for «TÜV Nord Integra» innsettes følgende rad i kodenummerrekkefølge: 

«DZ-BIO-160 Algerie x - - x - -» 

 



Nr. 81/1022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

VEDLEGG III 

I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1235/2008 i nr. 5 i posten for De forente stater skal radene for kodenummer US-ORG-063 

og US-ORG-067 lyde: 

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

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

 


