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VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/949 VAN DE COMMISSIE
van 3 juli 2018
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische
producten uit derde landen betreft
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering
van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (1), en met name artikel 33, leden 2
en 3, en artikel 38, onder d),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie (2) bevat een lijst van derde landen waarvan de
productiesystemen en de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als gelijk
waardig met die van Verordening (EG) nr. 834/2007 zijn erkend.

(2)

Overeenkomstig de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili inzake de handel in biologische
producten, die bij Besluit (EU) 2017/2307 van de Raad (3) is goedgekeurd, aanvaarden de Unie en Chili de invoer
op hun grondgebied en het in de handel brengen als biologische producten van de in een bijlage bij die
overeenkomst opgesomde producten, op voorwaarde dat die producten voldoen aan de wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen van de andere partij. In bijlage I bij die overeenkomst staan de biologische producten van
Chili waarvan de Unie de gelijkwaardigheid erkent. Duidelijkheidshalve moet Chili worden opgenomen in de lijst
in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008.

(3)

Volgens door Costa Rica verstrekte informatie heeft de bevoegde autoriteit van dat land één nieuw controle
orgaan, namelijk „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A” toegevoegd aan de lijst van door Costa Rica
erkende controleorganen.

(4)

Volgens door Zwitserland verstrekte informatie zijn de namen van de controleorganen „Institut für Marktökologie
(IMO)” en „ProCert Safety AG” gewijzigd in respectievelijk „IMOswiss AG” en „ProCert AG”.

(5)

Volgens door Tunesië verstrekte informatie is de naam van de bevoegde autoriteit van dat land gewijzigd. Tunesië
heeft de Commissie ook meegedeeld dat zijn bevoegde autoriteit één controleorgaan, namelijk „CERES GmbH”
heeft toegevoegd aan de lijst van de door Tunesië erkende controleorganen en dat de naam van het controle
orgaan „Ecocert SA en Tunisie” is gewijzigd in „Ecocert SA”. De erkenning van het controleorgaan „Suolo e
Salute” is ingetrokken. Tot slot zijn aan de controleorganen „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” en „Institut national
de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)” nieuwe codenummers toegewezen.

(6)

Volgens door Zuid-Korea verstrekte informatie zijn nieuwe internetadressen meegedeeld voor „OCK” en „Neo
environmentally-friendly”. De erkenning van het controleorgaan „Ecocert” is ingetrokken. Tot slot heeft de
bevoegde autoriteit van Zuid-Korea nog vier controleorganen erkend, die moeten worden toegevoegd aan de lijst
van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008: „Ecolivestock Association”, „Association for Agricultural
Products Quality Evaluation”, „University Industry Liaison office of CNU” en „Eco Agriculture Institute Inc.”.

(7)

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 bevat een lijst van de controlerende autoriteiten en de controle
organen die bevoegd zijn om in derde landen voor gelijkwaardigheidsdoeleinden controles uit te voeren en
certificaten af te geven.

(1) PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.
(2) Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG)
nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008,
blz. 25).
(3) Besluit (EU) 2017/2307 van de Raad van 9 oktober 2017 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de
Republiek Chili inzake de handel in biologische producten (PB L 331 van 14.12.2017, blz. 1).
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(8)

De Commissie heeft een verzoek van „Agreco R.F. Göderz GmbH” tot wijziging van zijn specifieke gegevens
ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het
gerechtvaardigd is „Agreco R.F. Göderz GmbH” voor productcategorie B te erkennen voor alle derde landen
waarvoor dit controleorgaan voor andere productcategorieën is erkend en het geografische toepassingsgebied van
zijn erkenning voor productcategorie D uit te breiden met Kaapverdië, Fiji, Iran, Cambodja, de voormalige
Joegoslavische Republiek Macedonië, de Salomonseilanden, El Salvador, Tonga en Samoa, en voor productca
tegorie A met Mexico en Uruguay.

(9)

De Commissie heeft een verzoek van „Bioagricert S.r.l” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en
onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is
„Bioagricert S.r.l” te erkennen voor productcategorie D voor Indonesië.

(10)

De Commissie heeft een verzoek van „Biocert International Pvt Ltd” tot opname in de lijst van bijlage IV bij
Verordening (EG) nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de
Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Biocert International Pvt Ltd” te erkennen voor de product
categorieën D en E voor India en voor de productcategorieën A en D voor Sri Lanka.

(11)

De Commissie heeft een verzoek van „Ecocert SA” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en
onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is
het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit te breiden met
Nieuw-Caledonië, voor productcategorie B met Armenië en voor productcategorie E met Togo.

(12)

„Ecoglobe” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres en zijn internetadres zijn gewijzigd.

(13)

De Commissie heeft een verzoek van „Ekoagros” tot wijziging van zijn specifieke gegevens ontvangen en
onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is
de erkenning voor Rusland uit te breiden met de productcategorieën B en D.

(14)

„NASAA Certified Organic Pty Ltd” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn internetadres is gewijzigd.

(15)

De Commissie heeft een verzoek van „OneCert International PVT Ltd” tot wijziging van zijn specifieke gegevens
ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie geconcludeerd dat het
gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor de productcategorieën A en D uit
te breiden met Benin, Indonesië, Nigeria, de Filipijnen en Togo.

(16)

„Organic Certifiers” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in alle derde landen
waarvoor het was erkend, heeft stopgezet. Bijgevolg mag het niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening
(EG) nr. 1235/2008 staan.

(17)

„ORSER” heeft de Commissie meegedeeld dat zijn adres is gewijzigd.

(18)

De Commissie heeft een verzoek van „Q-check” tot opname in de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 1235/2008 ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie
geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is „Q-check” te erkennen voor de productcategorieën A en D voor Albanië,
Egypte, Jordanië, Kosovo, Libanon, Peru, Saudi-Arabië, Servië, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

(19)

„Quality Partner” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in Indonesië, het enige
derde land waarvoor het was erkend, heeft stopgezet. Bijgevolg mag het niet langer op de lijst van bijlage IV bij
Verordening (EG) nr. 1235/2008 staan.

(20)

„Soil Association Certification Limited” heeft de Commissie meegedeeld dat het zijn certificeringsactiviteiten in
Egypte en Iran stopzet. Bijgevolg mogen deze landen niet langer op de lijst van bijlage IV bij Verordening (EG)
nr. 1235/2008 staan.

(21)

De Commissie heeft een verzoek van „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”” tot wijziging van zijn
specifieke gegevens ontvangen en onderzocht. Op basis van de ontvangen informatie heeft de Commissie
geconcludeerd dat het gerechtvaardigd is het geografische toepassingsgebied van zijn erkenning voor productca
tegorie A uit te breiden met Belarus en voor de productcategorieën A en B met Oezbekistan.

(22)

Nu Chili in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt opgenomen, moeten de betrokken controle
organen die tot nu toe waren erkend voor de invoer van producten van de categorieën A, D of F uit Chili, verder
voor Chili worden erkend voor die productcategorieën, behalve voor de producten die onder de handelsover
eenkomst vallen.
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(23)

De bijlagen III en IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 moeten bijgevolg dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

(24)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor
biologische productie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.
2) Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 3 juli 2018.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BĲLAGE I

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) Na de tekst met betrekking tot Canada wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:
„CHILI

1. Productcategorieën:
Aanduiding van
de categorie in
bijlage IV

Productcategorie

Onverwerkte plantaardige producten

A

Honing

Beperkingen

Enkel de producten die in de overeenkomst
zijn opgenomen
Enkel de producten die in de overeenkomst
zijn opgenomen

Verwerkte plantaardige producten voor ge
bruik als levensmiddel

D

Enkel de producten die in de overeenkomst
zijn opgenomen

Vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad

F

Enkel de producten die in de overeenkomst
zijn opgenomen

2. Oorsprong: biologisch geteelde ingrediënten in producten van de categorieën A en D die zijn geteeld in Chili of in
Chili zijn ingevoerd:
— hetzij uit de Unie,
— hetzij uit een derde land in het kader van een regeling die overeenkomstig artikel 33, lid 2, van Verordening
(EG) nr. 834/2007 als gelijkwaardig is erkend.
3. Productienorm: Wet 20.089 van 17 januari 2006 tot oprichting van een nationaal certificeringssysteem voor
biologische landbouwproducten.
4. Bevoegde autoriteit: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture, http://www.sag.cl/ambitos-deaccion/certificacion-de-productos-organicos
5. Controleorganen:
Codenummer

Naam

Internetadres

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Pro www.argencert.com.ar
moción de productos)

CL-BIO-005

CERES — Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6. Organen en autoriteiten die het certificaat afgeven: zoals in punt 5.
7. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 31 december 2020.”.
2) In de tekst met betrekking tot Costa Rica wordt in punt 5 de volgende rij betreffende codenummer CR-BIO-007
toegevoegd:
„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com”
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3) In de tekst met betrekking tot Zwitserland worden in punt 5 de rijen betreffende de codenummers CH-BIO-004 en
CH-BIO-038 vervangen door:
„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/”

4) In de tekst met betrekking tot Tunesië worden de punten 4 en 5 vervangen door:
„4. Bevoegde autoriteit: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn en
www.onagri.tn
5. Controleorganen:
TN-BIO-001

Ecocert SA.

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété indu www.innorpi.tn
strielle (INNORPI)

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com”

5) In de tekst met betrekking tot de Republiek Korea wordt punt 5 als volgt gewijzigd:
a) de rijen betreffende KR-ORG-005 en KR-ORG-019 worden vervangen door:
„KR-ORG-005 OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

http://neoefcc.modoo.at”

Neo environmentally-friendly

b) KR-ORG-016 wordt geschrapt;
c) de volgende rijen worden toegevoegd:
„KR-ORG-025 Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011”
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BIJLAGE II

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1235/2008 wordt als volgt gewijzigd:
1) In de tekst met betrekking tot „A CERT European Organization for Certification SA” wordt punt 4 vervangen
door:
„4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.
2) In de tekst met betrekking tot „Agreco R.F. Göderz GmbH” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:
a) in de rijen betreffende Mexico en Uruguay wordt een kruisje toegevoegd in kolom A;
b) in de rijen betreffende Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Burkina Faso, Bolivia, Kameroen, Colombia, Cuba,
Kaapverdië, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, Ethiopië, Fiji, Georgië, Ghana, Guatemala, Honduras,
Indonesië, Iran, Kenia, Kirgizië, Cambodja, Kazachstan, Sri Lanka, Marokko, Moldavië, Montenegro, Madagaskar,
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Mali, Mexico, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Peru, PapoeaNieuw-Guinea, Filipijnen, Paraguay, Servië, Rusland, de Salomonseilanden, Senegal, Suriname, El Salvador, Togo,
Thailand, Turkmenistan, Tonga, Tuvalu, Tanzania, Oekraïne, Uganda, Uruguay, Oezbekistan, Venezuela, Vietnam,
Samoa en Zuid-Afrika wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;
c) in de rijen betreffende Kaapverdië, Fiji, Iran, Cambodja, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de
Salomonseilanden, El Salvador, Tonga en Samoa wordt een kruisje toegevoegd in kolom D.
3) In de tekst met betrekking tot „Bioagricert S.r.l” wordt in punt 3 in de rij betreffende Indonesië een kruisje
toegevoegd in kolom D.
4) Na de tekst met betrekking tot „BIOCert Indonesia” wordt de volgende nieuwe tekst ingevoegd:
„„Biocert International Pvt Ltd”
1. Adres: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India
2. Internetadres: http://www.biocertinternational.com
3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:
Productcategorie
Codenummer

Derde land
A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

India

—

—

—

x

x

—

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

—

—

x

—

—

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.
5) In de tekst met betrekking tot „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” wordt punt 4
vervangen door:
„4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.
6) In de tekst met betrekking tot „Ecocert SA” wordt punt 3 als volgt gewijzigd:
a) de volgende rij wordt ingevoegd in volgorde van de codenummers:
„NC-BIO-154

Nieuw-Caledonië

x

—

—

b) in de rij betreffende Armenië wordt een kruisje toegevoegd in kolom B;
c) in de rij betreffende Togo wordt een kruisje toegevoegd in kolom E.
7) In de tekst met betrekking tot „Ecoglobe” worden de punten 1 en 2 vervangen door:
„1. Adres: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenië
2. Internetadres: http://www.ecoglobe.com”.

x

—

—”
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8) In de tekst met betrekking tot „Ekoagros” wordt in punt 3 in de rij betreffende Rusland een kruisje toegevoegd in de
kolommen B en D.
9) In de tekst met betrekking tot „IMOcert Latinoamérica Ltda” wordt punt 4 vervangen door:
„4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.
10) In de tekst met betrekking tot „LACON GmbH” wordt punt 4 vervangen door:
„4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.
11) In de tekst met betrekking tot „NASAA Certified Organic Pty Ltd” wordt punt 2 vervangen door:
„2. Internetadres: www.nasaacertifiedorganic.com.au”.
12) In de tekst met betrekking tot „OneCert International PVT Ltd” worden in punt 3 de volgende rijen ingevoegd in
volgorde van de codenummers:
„BJ-BIO-152

Benin

x

—

—

x

—

—

ID-BIO-152

Indonesië

x

—

—

x

—

—

NG-BIO-152

Nigeria

x

—

—

x

—

—

PH-BIO-152

Filipijnen

x

—

—

x

—

—

TG-BIO-152

Togo

x

—

—

x

—

—”

13) In de tekst met betrekking tot „Oregon Tilth” wordt punt 4 vervangen door:
„4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten en onder bijlage III vallende producten.”.
14) De tekst met betrekking tot „Organic Certifiers” wordt geschrapt.
15) In de tekst met betrekking tot „ORSER” wordt punt 1 vervangen door:
„1. Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara Turkije”.
16) Na de tekst met betrekking tot „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd” wordt de volgende nieuwe tekst
ingevoegd:
„„Q-check”
1. Adres: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Griekenland
2. Internetadres: http://www.qcheck-cert.gr
3. Betrokken codenummers, derde landen en productcategorieën:
Productcategorie
Codenummer

Derde land
A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanië

x

—

—

x

—

—

AE-BIO-179

Verenigde Arabische
Emiraten

x

—

—

x

—

—

EG-BIO-179

Egypte

x

—

—

x

—

—

JO-BIO-179

Jordanië

x

—

—

x

—

—

RKS-BIO-179

Kosovo

x

—

—

x

—

—

LB-BIO-179

Libanon

x

—

—

x

—

—

PE-BIO-179

Peru

x

—

—

x

—

—
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Productcategorie

Codenummer

Derde land
A

B

C

D

E

F

TR-BIO-179

Turkije

x

—

—

x

—

—

SA-BIO-179

Saudi-Arabië

x

—

—

x

—

—

RS-BIO-179

Servië

x

—

—

x

—

—

4. Uitzonderingen: omschakelingsproducten.
5. Geldigheidsduur van de opneming in de lijst: tot en met 30 juni 2021.”.
17) De tekst met betrekking tot „Quality Partner” wordt geschrapt.
18) In de tekst met betrekking tot „Soil Association Certification Limited” worden in punt 3 de rijen betreffende
Egypte en Iran geschrapt.
19) In de tekst met betrekking tot „Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”” worden in punt 3 de volgende
rijen ingevoegd in volgorde van de codenummers:
„BY-BIO-173

Belarus

x

—

—

—

—

—

UZ-BIO-173

Oezbekistan

x

x

—

—

—

—”

