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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 567/2013
af 18. juni 2013
om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra
tredjelande
(EØS-relevant tekst)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,
under henvisning til Rådets forordning (EF)
28. juni 2007 om økologisk produktion
økologiske produkter og om ophævelse af
nr. 2092/91 (1), særlig artikel 33, stk. 2 og
litra d), og

nr. 834/2007 af
og mærkning af
forordning (EØF)
3, og artikel 38,

(4)

Bilag III og IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 bør
derfor berigtiges.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør de berigtigede bestem
melser vedrørende AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH gælde
fra datoen for anvendelsen af bilag II til gennemførelses
forordning (EU) nr. 508/2012, og de berigtigede bestem
melser vedrørende IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști
og Organización Internacional Agropecuaria bør gælde
fra datoen for anvendelsen af bilag II til gennemførelses
forordning (EU) nr. 125/2013.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk
Produktion —

ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 (2) indeholder
en liste over tredjelande, hvis produktionssystem og
kontrolforanstaltninger til økologisk produktion af land
brugsprodukter er anerkendt som værende ækvivalente
med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 834/2007.
I forbindelse med nogle lande, der står opført på listen i
det pågældende bilag som ændret ved Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 508/2012 (3), er den
anførte internetadresse for nogle af kontrolorganerne
ikke korrekt eller ikke længere korrekt.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende berigtigelse:

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 indeholder en
liste over kontrolorganer og -myndigheder, der er
kompetente til at udføre kontrol og udstede attester i
tredjelande med henblik på ækvivalens. I forbindelse
med nogle kontrolorganer eller -myndigheder indeholder
teksten til de pågældende bilag som ændret ved gennem
førelsesforordning (EU) nr. 508/2012 og Kommissionens
gennemførelsesforordning (EU) nr. 125/2013 (4) fejl med
hensyn til de produktkategorier, som er angivet for nogle
tredjelande.

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Desuden er internetadressen for et af de kontrolorganer,
der er angivet i bilag III og IV til forordning (EF) nr.
1235/2008, ikke korrekt.

Punkt 1 i bilag II gælder dog fra den 1. juli 2012, og punkt 3
og 4 i bilag II gælder fra den 1. april 2013.

1) Bilag III berigtiges som angivet i bilag I til nærværende
forordning.
2) Bilag IV berigtiges som angivet i bilag II til nærværende
forordning.
Artikel 2

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2013.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG I
I bilag III til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende berigtigelse:
1) I punkt 5 i teksten vedrørende Canada affattes oplysningerne vedrørende CA-ORG-002 således:
»CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture
(BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca«

2) Punkt 4 i teksten vedrørende Costa Rica affattes således:
»4. Myndighed: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr«.
3) I teksten vedrørende Indien foretages følgende berigtigelse:
a) punkt 4 affattes således:
»4. Myndighed: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/
apedawebsite/index.asp«.
b) i punkt 5 affattes oplysningerne vedrørende IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 og IN-ORG021 således:
»IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic
products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd. (NOCA Pvt.
Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency
(MPSOCA)

www.mpkrishi.org«

4) I punkt 5 i teksten vedrørende Japan affattes oplysningerne vedrørende JP-BIO-005 således:
»JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/«

5) I punkt 5 i teksten vedrørende Tunesien affattes oplysningerne vedrørende TN-BIO-004 således:
»TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com«

6) I punkt 5 i teksten vedrørende USA affattes oplysningerne vedrørende US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 og
US-ORG-055 således:
»US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_
organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.
aspx«
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BILAG II
I bilag IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 foretages følgende berigtigelse:
1) I punkt 3 i teksten vedrørende »AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH« affattes oplysningerne vedrørende Ghana således:
»Ghana

GH-BIO-151

x

—

—

x

—

—«

2) Punkt 2 i teksten vedrørende »BioAgriCert S.r.l.« affattes således:
»2. Internetadresse: http://www.bioagricert.org/english/«.
3) Punkt 3 i teksten vedrørende »IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști« affattes således:
»3. Berørte tredjelande, kodenumre og produktkategorier:
Tredjeland

Tyrkiet

Kodenummer

TR-BIO-158

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—«

4) I punkt 3 i teksten vedrørende »Organización Internacional Agropecuaria« affattes oplysningerne vedrørende Argentina
således:
»Argentina

AR-BIO-110

—

—

x

—

—

—«

