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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1235/2008 

frá 8. desember 2008 

um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar 
 fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 
2007 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til 
niðurfellingar á reglugerð (EBE) nr. 2092/91 (1), einkum 2. 
mgr. 33. gr., d-lið 38. gr. og 40. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 32. og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 er mælt 
fyrir um almenn ákvæði vegna innflutnings á lífrænum 
vörum. Með það fyrir augum að tryggja rétta og 
samræmda beitingu þessara ákvæða skal mælt fyrir um 
ítarlegar reglur og málsmeðferðarreglur varðandi 
beitingu þessara ákvæða. 

2) Þar sem veruleg reynsla hefur fengist allt frá árinu 1992 
að því er varðar innflutning vara þar sem lagðar eru fram 
jafngildar tryggingar skal veita eftirlitsaðilum og 
eftirlitsyfirvöldum tiltölulega skamman tíma til að óska 
eftir að verða færð á skrána yfir jafngildi skv. 33. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Hins vegar skal veita 
eftirlitsaðilum og eftirlitsyfirvöldum, sem óska eftir að 
verða færð á skrána yfir samræmi skv. 32. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, lengri tíma þar sem engin reynsla er 
af beinni beitingu á reglum Bandalagsins um lífræna 
framleiðslu og merkingu lífrænna vara utan 
yfirráðasvæðis Bandalagsins. Því skal veita lengri frest 
til að leggja fram þessar beiðnir og fyrir meðferð þeirra. 

3) Viðkomandi rekstraraðilar verða að geta lagt fram 
skrifleg sönnunargögn að því er varðar vörur sem fluttar 
eru inn skv. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 
Nauðsynlegt er að koma á fyrirmynd að þessum skriflegu 
sönnunargögnum. Afurðir, sem eru fluttar inn skv. 33. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, skulu falla undir 
skoðunarvottorð. Nauðsynlegt er að mæla fyrir um 
ítarlegar reglur að því er varðar útgáfu slíks skoðunar-
vottorðs. Auk þess skal mæla fyrir um málsmeðferð til 
að samræma á vettvangi Bandalagsins tiltekið eftirlit 
með vörum sem fluttar eru inn frá þriðju löndum og 

                                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 108, 18.4.2008, bls. 8. 

ætlunin er að markaðssetja innan Bandalagsins sem 
lífræna framleiðslu. 

4) Argentína, Ástralía, Kostaríka, Indland, Ísrael, Nýja-
Sjáland og Sviss voru áður skráð sem þriðju lönd þaðan 
sem heimilt er að markaðssetja innfluttar vörur sem 
lífræna framleiðslu innan Bandalagsins, samkvæmt 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 345/2008 
frá 17. apríl 2008 um nákvæmar reglur um innflutning 
frá þriðju löndum sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 2092/91 um lífræna framleiðslu land-
búnaðarafurða og merkingar þar að lútandi á landbún-
aðarafurðum og matvælum (2). Framkvæmdastjórnin 
hefur endurskoðað stöðu þessara landa samkvæmt við-
miðunum, sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 
834/2007, með tilliti til gildandi framleiðslureglna og 
þeirrar reynslu sem fengist hefur af innflutningi lífrænna 
vara frá þessum þriðju löndum sem áður voru skráð skv. 
1. mgr. 11. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2092/2091. 
Á grundvelli þessa er niðurstaðan sú að Argentína, 
Ástralía, Kostaríka, Indland, Ísrael og Nýja-Sjáland 
uppfylli skilyrðin til að vera færð á skrána yfir jafngild 
þriðju lönd skv. 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007. 

5) Evrópubandalagið og Ríkjasambandið Sviss hafa gert 
samning um viðskipti með landbúnaðarafurðir (3) sem 
samþykktur var með ákvörðun ráðsins og fram-
kvæmdastjórnarinnar 2002/309/EB (4). Ákvæði 9. við-
auka við þann samning gilda um lífrænt ræktaðar 
landbúnaðarafurðir og matvæli og þar er tilgreint að 
aðilar hans verði að grípa til nauðsynlegra ráðstafana svo 
að unnt sé að flytja inn og setja á markað lífrænar vörur 
sem eru í samræmi við lög og reglugerðir hins aðilans. 
Til glöggvunar skal einnig bæta Sviss á skrána yfir 
jafngild þriðju lönd skv. 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007. 

6) Yfirvöld aðildarríkjanna hafa öðlast mikilvæga reynslu 
og sérþekkingu þegar kemur að því að veita lífrænum 
innflutningsvörum aðgang að yfirráðasvæði Banda-
lagsins. Til að koma á og halda skrár yfir þriðju lönd, 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld skal styðjast við þessa 
reynslu og framkvæmdastjórnin á að geta tekið til greina 
skýrslur frá aðildarríkjunum og öðrum sérfræðingum. 
Þeim verkefnum, sem þetta kallar á, skal úthlutað með 
sanngjörnum hætti og í réttu hlutfalli. 

(3) Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 132. 
(4) Stjtíð. EB L 114, 30.4.2002, bls. 1. 
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7) Einnig skal kveða á um umbreytingarráðstafanir sem 
gilda um umsóknir þriðju landa sem framkvæmda-
stjórnin hefur móttekið fyrir 1. janúar 2009, gildistöku-
dagsetningu reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

8) Til að raska ekki alþjóðaviðskiptum og til að auðvelda 
umskiptin á milli þeirra reglna sem komið var á með 
reglugerð (EBE) nr. 2092/2091 og þeirra sem komið var 
á með reglugerð (EB) nr. 834/2007 er nauðsynlegt að 
bjóða aðildarríkjunum áfram upp á þann kost að heimila 
innflytjendum í hverju tilviki fyrir sig að setja vörur á 
markað í Bandalaginu þar til gerðar hafa verið nauð-
synlegar ráðstafanir til innleiðingar nýrra innflutnings-
reglna, einkum að því er varðar viðurkenningu á þeim 
eftirlitsaðilum og eftirlitsyfirvöldum sem um getur í 3. 
mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Horfið skal 
frá þessum kosti í áföngum eftir því sem skráin yfir 
eftirlitsaðilana, sem um getur í greininni, er fullgerð. 

9) Til að auka gagnsæi og tryggja beitingu þessarar reglu-
gerðar skal gera ráð fyrir því að koma á fót rafrænu kerfi 
fyrir upplýsingaskipti á milli framkvæmdastjórnarinnar, 
aðildarríkjanna, þriðju landanna, eftirlitsaðilanna og 
eftirlitsyfirvaldanna. 

10) Þær ítarlegu reglur sem mælt er fyrir um í þessari 
reglugerð koma í stað þeirra sem mælt er fyrir um í 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 345/2008 
og í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
605/2008 frá 20. júní 2008 þar sem mælt er fyrir um 
ítarlegar reglur um framkvæmd ákvæðanna er varða 
skoðunarvottorð vegna innflutnings frá þriðju löndum 
skv. 11. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2092/91 um 
lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar 
að lútandi á landbúnaðarafurðum og matvælum (1). Því 
skulu þessar reglugerðir felldar úr gildi og ný reglugerð 
koma í þeirra stað. 

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit stjórnsýslunefndarinnar um 
lífræna framleiðslu. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. BÁLKUR 

INNGANGSÁKVÆÐI 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um ítarlegar reglur um 
innflutning vara sem uppfylla kröfur og innflutning vara þar 

                                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 166, 27.6.2008, bls. 3. 

sem lagðar eru fram jafngildar tryggingar eins og kveðið er á 
um í 32. og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „skoðunarvottorð“: skoðunarvottorðið sem um getur í d-lið 
1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og nær yfir 
eina vörusendingu, 

2. „skriflegt sönnunargagn“: skjalið sem um getur í 68. gr. 
reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
889/2008 (2) og í 6. gr. þessarar reglugerðar en fyrirmynd 
skjalsins er sett fram í II. viðauka við þessa reglugerð, 

3. „vörusending“: magn vara samkvæmt einu eða fleiri 
númerum sameinuðu nafnaskrárinnar sem falla undir eitt 
skoðunarvottorð, eru fluttar með sama flutningatæki og 
fluttar inn frá sama þriðja landi, 

4. „fyrsti viðtakandi“: sá einstaklingur eða lögaðili sem er 
skilgreindur í d-lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008, 

B25> 
5. „sannprófun vörusendingar“: sannprófun sem viðkomandi 

lögbært yfirvald í aðildarríki framkvæmir, innan ramma 
opinbera eftirlitsins sem kveðið er á um í reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 (*), á 
uppfyllingu á kröfunum í reglugerð (EB) nr. 834/2007, 
reglugerð (EB) nr. 889/2008 og í þessari reglugerð með 
kerfisbundinni sannprófun skjala, slembisannprófun og, 
eins og við á samkvæmt eigin áhættumati, eftirliti með 
ástandi áður en vörusendingin er afgreidd í frjálst flæði inn 
í Sambandið í samræmi við 13. gr. þessarar reglugerðar, 

6. „viðkomandi lögbært yfirvald aðildarríkis“: tollyfirvöld, 
matvælaöryggisstofnun eða önnur yfirvöld sem aðildarríkin 
tilnefna skv. 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 
sem bera ábyrgð á sannprófun vörusendinga og áritun 
skoðunarvottorða“.< 

____________ 
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 882/2004 frá 29. apríl 2004 

um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um 

heilbrigði og velferð dýra séu virt (Stjtíð. ESB L 165, 30.4.2004, bls. 1). 

(2) Stjtíð. ESB L 250, 18.9.2008, bls. 1. 
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7. „matsskýrsla“: matsskýrslan sem um getur í 2. mgr. 32. gr. 
og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og er 
samantekt frá óháðum þriðja aðila sem uppfyllir kröfur 
ISO-staðals 17011 eða frá viðkomandi lögbæru yfirvaldi og 
skal innihalda upplýsingar um endurskoðun skjala, þ.m.t. 
þær lýsingar sem um getur í b-lið 3. mgr. 4. gr. og b-lið 3. 
mgr. 11. gr. þessarar reglugerðar, um skrifstofuúttektir, 
þ.m.t. mikilvæg svæði og um áhættumiðaðar vitnisúttektir 
sem eru framkvæmd í viðkomandi þriðju löndum. 

 

B25> 
8. „lagareldisafurðir“: lagareldisafurðir eins og þær eru 

skilgreindar í 34. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1380/2013 (*), 

9. „óunnið“: óunnið eins og það er notað í skilgreiningunni 
„óunnar afurðir“ í n-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr 852/2004 (**), óháð 
pökkun eða merkingum, 

10. „unnið“: unnið eins og það er notað í skilgreiningunni 
„unnar afurðir“ í o-lið 1. mgr. 2. gr. reglugerðar (EB) nr 
852/2004, óháð pökkun eða merkingum, 

11. „komustaður“: staður þar sem vörur eru afgreiddar í frjálst 
flæði.< 

____________ 
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1380/2013 frá 11. desember 

2013 um sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna, um breytingu á reglugerðum ráðsins (EB) 

nr. 1954/2003 og (EB) nr. 1224/2009 og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EB) 

nr. 2371/2002 og (EB) nr. 639/2004 og ákvörðun ráðsins 2004/585/EB (Stjtíð. ESB L 

354, 28.12.2013, bls. 22). 

(**) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 852/2004 frá 29. apríl 2004 um 

hollustuhætti sem varða matvæli (Stjtíð. ESB L 139, 30.4.2004, bls. 1). 
 

II. BÁLKUR 

INNFLUTNINGUR VARA SEM UPPFYLLA KRÖFUR 

1. KAFLI 

Skrá yfir viðurkennda eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því 
er varðar samræmi (compliance) 

3. gr. 

Samantekt og efni skrárinnar yfir viðurkennda 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er varðar samræmi 

1. Framkvæmdastjórnin skal gera skrá yfir viðurkennda 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er varðar samræmi skv. 
2. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. Skrána skal birta 
í I. viðauka við þessa reglugerð. Í 4., 16. og 17. gr. þessarar 
reglugerðar eru skilgreindar þær málsmeðferðarreglur sem nota 
skal þegar skráin er samin og henni breytt. Skráin skal vera 
aðgengileg almenningi á Netinu í samræmi við 4. mgr. 16. gr. 
og 17. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Skráin skal innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar 
að því er varðar hvern eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald til að 
hægt sé að sannprófa hvort þær vörur sem settar eru á markað í 
Bandalaginu hafi sætt eftirliti af hálfu eftirlitsaðila eða -

yfirvalds sem hefur hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 
32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, einkum eftirfarandi: 

a) heiti og heimilisfang eftirlitsaðilans eða eftirlitsyfir-
valdsins, þ.m.t. tölvupóstfang, veffang og kenninúmer, 

b) þau þriðju lönd sem um er að ræða og þar sem vörurnar eiga 
uppruna sinn, 

c) vöruflokka sem um ræðir fyrir hvert þriðju landanna, 

d) hversu lengi færsla eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds á 
skránni gildir, 

e) veffangið þar sem er að finna skrá yfir rekstraraðila sem 
falla undir eftirlitskerfið, vottunarstöðu þeirra og þá 
vöruflokka sem um er að ræða, auk rekstraraðila og vara 
með tímabundna eða varanlega ógildingu vottunar. 

4. gr. 

Málsmeðferð vegna beiðna um færslu á skrá yfir 
viðurkennda eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er 

varðar samræmi (compliance) 

B25>  

Framkvæmdastjórnin skal taka til athugunar hvort hún eigi að 
viðurkenna eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvöld og bæta þeim á 
skrána, sem kveðið er á um í 3. gr., að fenginni beiðni um slíkt 
frá fulltrúa viðkomandi eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalda sem 
byggist á fyrirmyndinni að umsókn sem framkvæmdastjórnin 
gerir aðgengilega í samræmi við 2. mgr. 17. gr. Aðeins skal taka 
tillit til fullgerðra beiðna sem hafa borist fyrir B29>31 October 
2018< við samantekt fyrstu skrárinnar.< 

2. Eftirlitsaðilar og eftirlitsyfirvöld innan Bandalagsins 
eða þriðju landa geta lagt fram beiðnina. 

3. Beiðnin skal felast í tæknilegum málsskjölum með 
öllum nauðsynlegum upplýsingum til að framkvæmdastjórnin 
geti tryggt að allar lífrænar vörur sem ætlunin er að flytja út til 
Bandalagsins uppfylli þau skilyrði sem sett eru fram í 1. og 2. 
mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, nánar tiltekið: 

a) yfirliti yfir starfsemi eftirlitsaðilans eða eftirlitsyfirvaldsins 
í því þriðja landi eða þriðju löndum sem um er að ræða, þar 
sem kemur fram áætlaður fjöldi hlutaðeigandi rekstraraðila 
og upplýsingar um áætlað eðli og magn þeirra 
landbúnaðarafurða og matvæla sem eiga uppruna sinn í 
viðkomandi þriðja landi eða þriðju löndum og eru ætluð til 
útflutnings til Bandalagsins samkvæmt þeim reglum sem 
settar eru fram í 1. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007, 

b) ítarlegri lýsingu á því hvernig II., III. og IV. bálkur 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, auk ákvæða reglugerðar 
(EB) nr. 889/2008, hafa komið til framkvæmda í þriðja 
landinu eða í hverju þeirra þriðju landa sem um ræðir, 

c) afriti af matsskýrslunni samkvæmt fjórðu undirgrein 2. 
mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007: 

i. sem sannar að geta eftirlitsaðilans eða eftirlitsyfir-
valdsins til að fullnægja þeim skilyrðum sem sett eru 
fram í 1. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 hafi verið metin með fullnægjandi hætti, 

ii. sem tryggir þá þætti sem um getur í 2., 3., 5., 6. og 12. 
mgr. 27. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

iii. sem sér til þess að eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið 
uppfylli þær eftirlitskröfur og varúðarráðstafanir sem 
settar eru fram í IV. bálki reglugerðar (EB) nr. 
889/2008 og  
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iv. staðfestir að viðkomandi aðili hafi hrundið eftirlits-
starfsemi sinni í framkvæmd með skilvirkum hætti 
samkvæmt þessum skilyrðum og kröfum, 

d) sönnun þess að eftirlitsaðilinn eða -yfirvaldið hafi gert 
yfirvöldum viðkomandi þriðja lands kunnugt um starfsemi 
sína og skuldbindi sig til að virða þau lagaskilyrði sem 
yfirvöld viðkomandi þriðja lands setja því, 

e) veffangi þar sem er að finna skrá yfir rekstraraðila sem falla 
undir eftirlitskerfið, auk tengiliðar þar sem auðvelt er að 
nálgast upplýsingar um vottunarstöðu þeirra, þá vöruflokka 
sem um ræðir, auk rekstraraðila og vörur með tímabundna 
eða varanlega ógildingu vottunar, 

f) skuldbindingu um að uppfylla ákvæði 5. gr. þessarar 
reglugerðar, 

g) hvers kyns öðrum upplýsingum sem eftirlitsaðilinn eða 
eftirlitsyfirvaldið eða framkvæmdastjórnin telur skipta 
máli. 

4. Framkvæmdastjórninni er heimilt, þegar beiðni um 
færslu á skrána yfir eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvöld er tekin til 
athugunar, og einnig hvenær sem er að skráningu lokinni, að 
óska eftir hvers kyns frekari upplýsingum, þ.m.t. kynningu á 
einni eða fleiri vettvangsrannsóknarskýrslum frá óháðum 
sérfræðingum. Ef grunur leikur á frávikum er framkvæmda-
stjórninni auk þess heimilt, á grundvelli áhættumats, að fela 
sérfræðingum sem hún hefur sjálf tilnefnt að framkvæma 
vettvangsrannsókn. 

5. Framkvæmdastjórnin skal meta hvort tæknilegu 
málsskjölin sem um getur í 3. mgr. og upplýsingarnar sem um 
getur í 4. mgr. séu fullnægjandi og getur í kjölfarið ákveðið að 
viðurkenna eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald og bæta þeim á 
skrána. Ákvörðunin skal tekin í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

5. gr. 

Umsýsla og endurskoðun skrárinnar yfir viðurkennda 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er varðar samræmi 

(compliance) 

1. Aðeins má bæta eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvaldi á 
skrána sem um getur í 3. gr. að uppfylltum eftirfarandi skuld-
bindingum: 

a) ef einhverjar breytingar verða á þeim ráðstöfunum, sem 
eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald grípur til, eftir að eftir-
litsaðila eða eftirlitsyfirvaldi hefur verið bætt á skrána, skal 
sá eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald tilkynna fram-
kvæmdastjórninni það og einnig skal tilkynna fram

kvæmdastjórninni um beiðnir um að breyta upplýsingum að 
því er varðar eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald sem um getur 
í 2. mgr. 3. gr., 

b) eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald sem er að finna á skránni 
skal hafa aðgengilegar allar upplýsingar sem varða 
eftirlitsstarfsemina í þriðja landinu og afhenda þær um leið 
og þess er óskað og eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald skal 
veita sérfræðingum, sem framkvæmdastjórnin tilnefnir, 
aðgang að skrifstofum sínum og starfsstöðvum, 

c) fyrir 31. mars ár hvert skal eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald 
senda framkvæmdastjórninni hnitmiðaða ársskýrslu þar 
sem uppfærðar eru upplýsingarnar í tæknilegu máls-
skjölunum sem um getur í 3. mgr. 4. gr. og í ársskýrslunni 
skal greint frá þeirri eftirlitsstarfsemi sem eftirlitsaðilinn 
eða eftirlitsyfirvaldið hefur annast í þriðju löndunum á 
næstliðnu ári, þeim niðurstöðum sem fengist hafa, frávikum 
og brotum sem komið hafa í ljós og ráðstöfunum til úrbóta, 
auk þess skal skýrslan innihalda nýjustu matsskýrsluna eða 
uppfærslu á henni, með upplýsingum um niðurstöður úr 
reglulegum vettvangsrannsóknum, -eftirliti og -endurmati 
til margra ára sem um getur í 2. mgr. 32. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, og er framkvæmdastjórninni heimilt að 
óska eftir öllum öðrum upplýsingum sem hún telur 
nauðsynlegar, 

d) í ljósi þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni berast 
getur hún hvenær sem er breytt forskriftunum að því er 
varðar eftirlitsaðilann eða eftirlitsyfirvaldið og fellt færslu 
þess aðila eða yfirvalds á skrána, sem um getur í 3. gr., 
tímabundið úr gildi, einnig má taka svipaða ákvörðun þegar 
eftirlitsaðili eða -yfirvald hefur ekki afhent þær upplýsingar 
sem krafist er eða hefur ekki samþykkt vettvangsrannsókn, 

e) eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald skal hafa stöðugt uppfærða 
skrá yfir rekstraraðila og vörur sem hlotið hafa lífræna 
vottun aðgengilega hagsmunaaðilum á vefsetri á Netinu. 

2. Ef eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald sendir ekki árs-
skýrsluna sem um getur í c-lið 1. mgr., hefur ekki aðgengilegar 
eða tilkynnir ekki allar upplýsingar sem varða tæknileg 
málsskjöl, eftirlitskerfi eða uppfærða skrá þess yfir rekstrar-
aðila og vörur sem hlotið hafa lífræna vottun, eða samþykkir 
ekki vettvangsrannsókn, sem framkvæmdastjórnin hefur óskað 
eftir, innan tímaramma sem framkvæmdastjórnin skal ákveða 
samkvæmt alvarleika vandamálsins og sem má almennt ekki 
vera skemmri en 30 dagar, má fella þann eftirlitsaðila eða 
eftirlitsyfirvald brott af skránni yfir eftirlitsaðila og 
eftirlitsyfirvöld, í samræmi við þá málsmeðferð sem um getur í 
2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

Ef eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald grípur ekki til skjótra og 
viðeigandi aðgerða til úrbóta skal framkvæmdastjórnin fella 
færslu viðkomandi brott af skránni án tafar. 
 

2. KAFLI 

Skrifleg sönnunargögn sem krafist er vegna innflutnings 
vara sem uppfylla kröfur 

6. gr. 

Skrifleg sönnunargögn 

1. Í samræmi við 2. mgr. 17. gr. þessarar reglugerðar 
skulu þau skriflegu sönnunargögn, sem krafist er vegna 
innflutnings vara sem uppfylla kröfur og um getur í c-lið 1. mgr. 
32. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, byggjast á fyrirmyndinni 
sem sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð og innihalda 
a.m.k. alla þá þætti sem eru hluti af þeirri fyrirmynd. 

2. Upprunalegu skriflegu sönnunargögnin skulu útbúin 
af eftirlitsyfirvaldi eða þeim eftirlitsaðila sem hefur verið falið 
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að gefa út viðkomandi skjal samkvæmt ákvörðun sem um getur 
í 4. gr. 

3. Yfirvald eða aðili sem gefur út hin skriflegu 
sönnunargögn skal fara eftir þeim reglum sem settar eru í 
samræmi við 2. mgr. 17. gr. og í fyrirmynd, athugasemdum og 
leiðbeiningum sem framkvæmdastjórnin gerir aðgengilegar í 
gegnum tölvukerfið sem gerir rafræna miðlun á skjölum og 
upplýsingum mögulega og um getur í 1. mgr. 17. gr. 

III. BÁLKUR 

INNFLUTNINGUR VARA ÞAR SEM LAGÐAR ERU 
FRAM JAFNGILDAR TRYGGINGAR 

1. KAFLI 

Skrá yfir viðurkennd þriðju lönd 

7. gr. 

Samantekt og innihald skrárinnar yfir þriðju lönd 

1. Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir viður-
kennd þriðju lönd í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007. Skráin yfir viðurkennd lönd er sett fram í 
III. viðauka við þessa reglugerð. Í 8. og 16. gr. þessarar 
reglugerðar eru skilgreindar þær málsmeðferðarreglur sem nota 
skal þegar skráin er samin og henni breytt. Breytingar á skránni 
skulu gerðar aðgengilegar almenningi á Netinu í samræmi við 
4. mgr. 16. gr. og 17. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Skráin skal innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar 
að því er varðar hvert þriðja land til að hægt sé að sannprófa 
hvort þær vörur sem settar eru á markað í Bandalaginu hafi 
fallið undir eftirlitskerfi viðkomandi þriðja lands sem hefur 
hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 33. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, einkum eftirfarandi: 

a) viðkomandi vöruflokka, 

b) uppruna varanna, 

c) tilvísun í framleiðslustaðlana sem gilda í þriðja landinu, 
d) lögbært yfirvald í þriðja landinu sem ber ábyrgð á eftirlits-

kerfinu, heimilisfang þess, tölvupóstfang og veffang, 

B25> 

e)  heiti, heimilisfang, tölvupóstfang, veffang og kenninúmer 

eftirlitsyfirvaldsins eða -yfirvaldanna og eftirlitsaðilans eða 
-aðilanna sem hlotið hafa viðurkenningu af hálfu lögbæra 

yfirvaldsins, sem um getur í d-lið, til að sinna eftirliti, 

f)  heiti, heimilisfang, tölvupóstfang, veffang og kenninúmer 

yfirvaldsins eða yfirvaldanna og eftirlitsaðilans eða -

aðilanna í þriðja landinu sem bera ábyrgð á því að gefa út 

vottorð í því skyni að flytja vörur inn til Sambandsins.,< 
g) hversu lengi færsla eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds á 

skránni gildir. 

8. gr. 

Málsmeðferð vegna beiðni um færslu á skrána yfir þriðju 
lönd 

B16> 

1. Framkvæmdastjórnin skal taka til athugunar hvort 
bæta skuli þriðja landi á skrána, sem kveðið er á um í 7. gr., að 
móttekinni beiðni um færslu á skrána frá fulltrúa viðkomandi 
þriðja lands, að því tilskildu að slík beiðni sé lögð fram fyrir 1. 
júlí 2014.< 

2. Framkvæmdastjórninni ber aðeins skylda til að taka 
til athugunar þær skráningarbeiðnir sem uppfylla eftirfarandi 
skilyrði. 

Skráningarbeiðnin skal fullgerð með tæknilegum málsskjölum 
sem skulu innihalda allar upplýsingar sem framkvæmdastjórnin 
þarf til að tryggja að skilyrðin, sem sett eru fram í 1. mgr. 33. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, séu uppfyllt hvað varðar 
vörur sem ætlunin er að flytja út til Bandalagsins, nánar tiltekið: 

a) almennar upplýsingar um þróun lífrænnar framleiðslu í 
þriðja landinu, þær vörur sem framleiddar eru, ræktunar-
svæði, framleiðsluhéruð, fjölda framleiðenda, matvæla-
vinnslu sem þar fer fram, 

b) upplýsingar um áætlað eðli og magn lífrænna land-
búnaðarafurða og matvæla sem ætluð eru til útflutnings til 
Bandalagsins, 

c) upplýsingar um framleiðslustaðlana sem gilda í þriðja 
landinu, auk mats á jafngildi þeirra gagnvart þeim stöðlum 
sem gilda í Bandalaginu, 

d) upplýsingar um eftirlitskerfi sem stuðst er við í þriðja 
landinu, þ.m.t. vöktun og eftirlit sem lögbær yfirvöld í 
þriðja landinu láta fara fram, auk mats á því hvort skilvirkni 
kerfisins sé jafngild í samanburði við þau eftirlitskerfi sem 
starfrækt eru í Bandalaginu,e) veffang eða annað 
aðsetur þar sem er að finna skrá yfir rekstraraðila sem falla 
undir eftirlitskerfið, auk tengiliðar þar sem auðvelt er að 
nálgast upplýsingar um vottunarstöðu þeirra og þá 
vöruflokka sem um er að ræða, 

f) þær upplýsingar sem þriðja landið vill að komi fram í 
skránni sem um getur í 7. gr., 

g) skuldbindingu um að uppfylla ákvæði 9. gr., 

h) hvers kyns aðrar upplýsingar sem þriðja landið eða 
framkvæmdastjórnin telur skipta máli. 

3. Framkvæmdastjórninni er heimilt, þegar beiðni um 
færslu á skrána yfir viðurkennd þriðju lönd er tekin til 
athugunar, og einnig hvenær sem er að skráningu lokinni, að 
óska eftir hvers kyns frekari upplýsingum, þ.m.t. kynningu á 
einni eða fleiri vettvangsrannsóknarskýrslum frá óháðum 
sérfræðingum. Ef grunur leikur á frávikum er 
framkvæmdastjórninni auk þess heimilt, á grundvelli 
áhættumats, að fela sérfræðingum sem hún hefur sjálf tilnefnt 
að framkvæma vettvangsrannsókn. 

B11>  

Framkvæmdastjórnin getur boðið sérfræðingum frá öðrum 
þriðju löndum, sem hafa hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. 
mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, að taka þátt í 
vettvangsrannsóknum sem skoðunarfulltrúar.< 

B7>  

4. Framkvæmdastjórnin skal meta hvort tæknilegu 
málsskjölin sem um getur í 2. mgr. og upplýsingarnar sem um 
getur í 3. mgr. séu fullnægjandi og getur í kjölfarið ákveðið að 

viðurkenna þriðja land og bæta því á skrána til þriggja ára. Ef 
framkvæmdastjórnin telur að skilyrðin, sem mælt er fyrir um í 

reglugerð (EB) nr. 834/2007 og í þessari reglugerð, verði enn 
uppfyllt þá er henni heimilt að framlengja skráninguna á þriðja 

landinu eftir umrætt þriggja ára tímabil. 
 Ákvörðunin, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal 
tekin í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 37. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007< 

9. gr. 
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Starfræksla og endurskoðun skrárinnar yfir þriðju lönd 

1. Framkvæmdastjórninni er aðeins skylt að taka til 
greina skráningarbeiðnir þegar þriðja landið skuldbindur sig til 
að samþykkja eftirfarandi skilyrði: 

B25> 

a) ef einhverjar breytingar verða á gildandi ráðstöfunum í 
þriðja landinu eða framkvæmd þeirra eftir að þriðja landi 
hefur verið bætt á skrána, einkum að því er varðar 
eftirlitskerfi þess, skal viðkomandi þriðja land tilkynna 
framkvæmdastjórninni um það án tafar; tilkynna skal 
framkvæmdastjórninni án tafar um allar breytingar sem 
gerðar eru á upplýsingunum sem um getur í d-, e- og f-lið 
2. mgr. 7. gr. gegnum tölvukerfið sem um getur í 1. mgr. 
94. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008.,< 

b) ársskýrslan, sem um getur í 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007, þar sem uppfærðar eru upplýsingarnar í 
tæknilegu málsskjölunum sem um getur í 2. mgr. 8. gr. 
þessarar reglugerðar og í ársskýrslunni skal einkum greint 
frá vöktun og eftirliti sem lögbær yfirvöld í þriðja landinu 
láta fara fram, niðurstöðum sem fengist hafa og ráð-
stöfunum til úrbóta, 

c) í ljósi þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni berast 
getur hún hvenær sem er breytt forskriftunum að því er 
varðar þriðja landið og fellt færslu þess lands á skrána, sem 
um getur í 7. gr., tímabundið úr gildi, einnig má taka 
svipaða ákvörðun þegar þriðja land hefur ekki afhent þær 
upplýsingar sem krafist er eða hefur ekki samþykkt 
vettvangsrannsókn, 

2. Ef þriðja land sendir ekki ársskýrsluna sem um getur 
í 2. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, hefur ekki 
aðgengilegar eða tilkynnir allar upplýsingar sem varða tæknileg 
málsskjöl eða eftirlitskerfi þess eða samþykkir ekki 
vettvangsrannsókn, sem framkvæmdastjórnin hefur óskað eftir, 
innan þess tímaramma sem framkvæmdastjórnin skal ákveða í 
samræmi við alvarleika vandamálsins og sem má almennt ekki 
vera skemmri en 30 dagar, er heimilt að fella viðkomandi þriðja 
land brott af skránni, í samræmi við þá málsmeðferð sem um 
getur í 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 

2. KAFLI 

Skrá yfir viðurkennda eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því 
er varðar samræmi 

10. gr. 

Samantekt og efni skrárinnar yfir viðurkennda 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er varðar jafngildi 

1. Framkvæmdastjórnin skal gera skrá yfir viðurkennda 
eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er varðar jafngildi í 
samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 
Skrána skal birta í IV. viðauka við þessa reglugerð. Í 11., 16. 
og 17. gr. þessarar reglugerðar eru skilgreindar þær málsmeð-
ferðarreglur sem nota skal þegar skráin er samin og henni 
breytt. Skráin skal vera aðgengileg almenningi á Netinu í 
samræmi við 4. mgr. 16. gr. og 17. gr. þessarar reglugerðar. 

2. Skráin skal innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar 
að því er varðar hvern eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald til að 
hægt sé að sannprófa hvort þær vörur sem settar eru á markað í 
Bandalaginu hafi sætt eftirliti af hálfu eftirlitsaðila eða -
yfirvalds sem hefur hlotið viðurkenningu í samræmi við 3. mgr. 
33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, einkum eftirfarandi: 

a) heiti, heimilisfang og kenninúmer eftirlitsaðilans eða -
yfirvaldsins, og, þar sem það á við, tölvupóstfang og 
veffang viðkomandi, 

b) þriðju lönd sem ekki er að finna á skránni sem kveðið er á 
um í 7. gr. þar sem viðkomandi vörur eru upprunnar, 

c) vöruflokka sem um ræðir fyrir hvert þriðju landanna, 

d) hversu lengi færsla eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds á 
skránni gildir og  

B12>  

e)  vefsetur á Netinu þar sem er að finna uppfærða skrá yfir 
rekstraraðila sem falla undir eftirlitskerfið, vottunarstöðu 
þeirra og þá vöruflokka sem um er að ræða, auk tengiliða 
þar sem auðvelt er að nálgast upplýsingar varðandi 
rekstraraðila og vörur með tímabundna eða varanlega 
ógildingu vottunar. 

f)  vefsetur á Netinu þar sem er að finna fullgerða 
framsetningu á framleiðslustöðlunum og 
eftirlitsráðstöfununum sem eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald 
í þriðja landi beitir.< 

B25> 

3. Þrátt fyrir b-lið 2. mgr. má bæta vörum, sem eiga 
uppruna sinn í viðurkenndum þriðju löndum sem eru skráð í 
samræmi við 7. gr. en falla ekki undir viðurkenninguna sem 
viðkomandi þriðja landi var veitt, á skrána sem kveðið er á um 
í þessari grein< 

11. gr. 

Málsmeðferð vegna beiðna um færslu á skrá yfir 
viðurkennda eftirlitsaðila og eftirlitsyfirvöld að því er 

varðar jafngildi 

B19> 

1.  Framkvæmdastjórnin skal taka til athugunar að bæta 
eftirlitsaðilum eða eftirlitsyfirvöldum á skrána, sem kveðið er á 
um í 10. gr., að fenginni beiðni um slíkt frá fulltrúa viðkomandi 
eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalda sem byggist á fyrirmyndinni 
af umsókn sem framkvæmdastjórnin gerir aðgengilega í 
samræmi við 2. mgr. 17. gr. Við uppfærslu á skránni skal 
einungis taka fullgerðar beiðnir til athugunar< 

2. Eftirlitsaðilar og eftirlitsyfirvöld innan Bandalagsins 
eða þriðju landa geta lagt fram beiðnina. 

3. Skráningarbeiðnin skal samanstanda af tæknilegum 
málsskjölum sem skulu innihalda allar upplýsingar sem fram-
kvæmdastjórnin þarf til að tryggja að skilyrðin, sem sett eru 
fram í 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, séu 
uppfyllt hvað varðar vörur sem ætlunin er að flytja út til 
Bandalagsins, nánar tiltekið: 

a) yfirlit yfir starfsemi eftirlitsaðilans eða eftirlitsyfirvaldsins 
í því þriðja landi eða þriðju löndum sem um er að ræða, þar 
sem kemur fram áætlaður fjöldi hlutaðeigandi rekstraraðila 
og áætlað eðli og magn þeirra landbúnaðarafurða og 
matvæla sem eru ætluð til útflutnings til Bandalagsins 
samkvæmt þeim reglum sem settar eru fram í 1. og 3. mgr. 
33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, 

b) lýsingu á þeim framleiðslustöðlum og eftirlitsráðstöfunum 
sem beitt er í þriðju löndunum, þ.m.t. mat á jafngildi 
þessara staðla og ráðstafana gagnvart III., IV. og V. bálki 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og gagnvart tilheyrandi 
framkvæmdarreglum sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) 
nr. 889/2008, 

c) afrit af matsskýrslunni samkvæmt fjórðu undirgrein 3. mgr. 
33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007: 

i. sem sannar að geta eftirlitsaðilans eða eftirlits-
yfirvaldsins til að fullnægja þeim skilyrðum sem sett 
eru fram í 1. og 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 hafi verið metin með fullnægjandi hætti, 
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ii. staðfestir að viðkomandi aðili hafi hrundið starfsemi 
sinni í framkvæmd með skilvirkum hætti samkvæmt 
þessum skilyrðum og iii. sýnir fram á og staðfestir 
jafngildi framleiðslustaðlanna og varnarráðstafananna 
sem um getur í b-lið þessarar málsgreinar, 

d) sönnun þess að eftirlitsaðilinn eða -yfirvaldið hafi gert 
yfirvöldum hvers þriðja lands kunnugt um starfsemi sína og 
skuldbindi sig til að virða þau lagaskilyrði sem yfirvöld 
hvers þriðja lands setja því, 

e) veffang þar sem er að finna skrá yfir rekstraraðila sem falla 
undir eftirlitskerfið, auk tengiliðar þar sem auðvelt er að 
nálgast upplýsingar um vottunarstöðu þeirra, þá vöruflokka 
sem um ræðir, auk rekstraraðila og vörur með tímabundna 
eða varanlega ógildingu vottunar, 

f) skuldbindingu um að uppfylla ákvæði 12. gr., 

g) hvers kyns aðrar upplýsingar sem eftirlitsaðilinn eða 
eftirlitsyfirvaldið eða framkvæmdastjórnin telur skipta 
máli. 

4. Framkvæmdastjórninni er heimilt, þegar beiðni um 
færslu á skrána yfir eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvöld er tekin til 
athugunar, og einnig hvenær sem er að skráningu lokinni, að 
óska eftir hvers kyns frekari upplýsingum, þ.m.t. kynningu á 
einni eða fleiri vettvangsrannsóknarskýrslum frá óháðum 
sérfræðingum. Enn fremur getur framkvæmdastjórnin, með 
nálgun, byggðri á áhættumati og þegar grunur leikur á 
frávikum, skipulagt vettvangsrannsókn sérfræðinga sem hún 
hefur sjálf tilnefnt. 

5. Framkvæmdastjórnin skal meta hvort tæknilegu 
málsskjölin sem um getur í 2. mgr. og upplýsingarnar sem um 
getur í 3. mgr. séu fullnægjandi og getur í kjölfarið ákveðið að 
viðurkenna eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald og bæta þeim á 
skrána. Ákvörðunin skal tekin í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 
 

12. gr. 

Umsýsla og endurskoðun skrárinnar yfir eftirlitsaðila og 
eftirlitsyfirvöld að því er varðar jafngildi 

1. Aðeins má bæta eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvaldi á 
skrána sem um getur í 10. gr. að uppfylltum eftirfarandi skuld-
bindingum: 

a) ef einhverjar breytingar verða á þeim ráðstöfunum, sem 
eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald grípur til, eftir að eftirlits-
aðila eða eftirlitsyfirvaldi hefur verið bætt á skrána, skal sá 
eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald tilkynna framkvæmda-
stjórninni það og einnig skal tilkynna framkvæmda-
stjórninni um beiðnir um að breyta upplýsingum að því er 
varðar eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald sem um getur í 2. 
mgr. 10. gr., 

b) eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald skal senda hnitmiðaða 
ársskýrslu til framkvæmdastjórnarinnar eigi síðar en 
B10>28. Febrúar< ár hvert. Í ársskýrslunni eru uppfærðar 
upplýsingarnar í tæknilegu málsskjölunum sem um getur í 
3. mgr. 11. gr. og í ársskýrslunni skal greint frá þeirri 
eftirlitsstarfsemi sem eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið 
hefur annast í þriðju löndunum á næstliðnu ári, þeim niður-
stöðum sem fengist hafa, frávikum og brotum sem komið 
hafa í ljós og ráðstöfunum til úrbóta, auk þess skal skýrslan 
innihalda nýjustu matsskýrsluna eða uppfærslu á henni, 
með upplýsingum um niðurstöður úr reglulegum 
vettvangsrannsóknum, -eftirliti og -endurmati til margra ára 
sem um getur í 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007, og er framkvæmdastjórninni heimilt að óska eftir 
öllum öðrum upplýsingum sem hún telur nauðsynlegar, 

c) í ljósi þeirra upplýsinga sem framkvæmdastjórninni berast 
getur hún hvenær sem er breytt forskriftunum að því er 
varðar eftirlitsaðilann eða eftirlitsyfirvaldið og fellt færslu 
þess aðila eða yfirvalds á skrána, sem um getur í 10. gr., 
tímabundið úr gildi, einnig má taka svipaða ákvörðun þegar 
eftirlitsaðili eða -yfirvald hefur ekki afhent þær upplýsingar 
sem krafist er eða hefur ekki samþykkt vettvangsrannsókn, 

d) eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald skal hafa stöðugt uppfærða 
skrá yfir rekstraraðila og vörur, sem hlotið hafa lífræna 
vottun aðgengilega hagsmunaaðilum, með rafrænum hætti. 

B5>  

2.  Í samræmi við málsmeðferðina, sem um getur í 2. 
mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, er heimilt að fella 

eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald eða tilvísun í tiltekinn 
afurðaflokk eða tiltekið þriðja land í tengslum við viðkomandi 

eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald brott af skránni sem um getur 
í 10. gr. þessarar reglugerðar í eftirfarandi tilvikum: 

a)  ef ársskýrslan, sem um getur í b-lið 1. mgr., hefur ekki 
borist framkvæmdastjórninni fyrir B10>28. Febrúar<, 

b)  ef eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald tilkynnir 

framkvæmdastjórninni ekki tímanlega um breytingar á 
tæknilegum málsskjölum sínum, 

c)  ef eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið veitir 
framkvæmdastjórninni ekki upplýsingar á meðan tilvik, 

þar sem um frávik er að ræða, eru rannsökuð, 

d)  ef eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið grípur ekki til 
fullnægjandi ráðstafana til úrbóta til að bregðast við 
frávikunum og brotunum sem komið hafa í ljós, 

e)  ef eftirlitsaðilinn eða eftirlitsyfirvaldið samþykkir ekki 

vettvangsrannsókn sem framkvæmdastjórnin hefur 
óskað eftir eða niðurstaða vettvangsrannsóknarinnar er 

neikvæð vegna kerfisbundins galla í 
eftirlitsráðstöfununum, 

f)  í öðrum aðstæðum þar sem skapast áhætta á að villt sé 
um fyrir neytandanum að því er varðar rétta eiginleika 
varanna sem hafa fengið vottun eftirlitsaðilanna eða 
eftirlitsyfirvaldanna. 

 Ef eftirlitsaðili eða eftirlitsyfirvald grípur ekki til skjótra og 
viðeigandi aðgerða til úrbóta sem framkvæmdastjórnin 

hefur óskað eftir, innan tímamarka sem 
framkvæmdastjórnin skal ákveða í samræmi við alvarleika 
vandamálsins og sem má almennt ekki vera skemmri en 30 
dagar, skal framkvæmdastjórnin fella viðkomandi brott af 

skránni án tafar í samræmi við málsmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007. 
Ákvörðunin um að fella brott af skránni skal birt í 

Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 
Framkvæmdastjórnin skal gera breyttu skrárnar 
aðgengilegar almenningi eins fljótt og auðið er með hvers 

kyns viðeigandi tækni, þ.m.t. birtingu á Netinu.“> 
 

3. KAFLI 
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Vörur, sem fluttar eru inn í samræmi við 33. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, afgreiddar í frjálst flæði 

13. gr. 

Skoðunarvottorð 

B25>  

1.  Afgreiðsla sendinga í frjálst flæði innan Sambandsins, af 
vörum sem um getur í 2. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 
834/2007 og eru fluttar inn í samræmi við 33. gr. þeirrar 
reglugerðar, er bundin eftirfarandi skilyrðum: 
a) upprunalegt skoðunarvottorð hefur verið afhent viðkomandi 

lögbæru yfirvaldi aðildarríkis, 

b) viðkomandi lögbært yfirvald aðildarríkis hefur sannprófað 
vörusendinguna og áritað skoðunarvottorðið og 

c) númerið á skoðunarvottorðinu er tilgreint í tollskýrslu fyrir 
afgreiðslu í frjálst flæði eins og um getur í 1. mgr. 158. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 
(*). 

Viðkomandi lögbært yfirvald aðildarríkisins skal annast 
sannprófun vörusendingar og áritun skoðunarvottorðsins í 
því aðildarríki þar sem sendingin er afgreidd í frjálst flæði 
í Sambandinu. 

Aðildarríki skulu tilnefna komustaði á yfirráðasvæði sínu 
og upplýsa framkvæmdastjórnina um þessa tilnefndu 
komustaði. 

2.  Viðkomandi eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili skal 
gefa skoðunarvottorðið út, viðkomandi lögbært yfirvald 
aðildarríkis árita það og fyrsti viðtakandi fylla það út á 
grundvelli fyrirmyndarinnar og athugasemdanna í V. 
viðauka og nota rafræna Traces-kerfið sem komið var á fót 
með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/24/EB (**). 

Upprunalegt skoðunarvottorð skal vera prentað afrit af 
útfylltu rafrænu vottorði í Traces-kerfinu og undirritað með 
handskrifaðri undirritun eða, að öðrum kosti, 
skoðunarvottorð sem er undirritað í Traces-kerfinu með 
útfærðri rafrænni undirskrift í skilningi 11. mgr. 3. gr. 
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 
(***) eða með rafrænni undirskrift sem veitir jafngildar 
tryggingar að því er varðar virkni undirskriftar með því að 
beita sömu reglum og skilyrðum og mælt er fyrir um í 
ákvæðum framkvæmdastjórnarinnar um rafræn og stafræn 
skjöl sem sett eru fram í viðaukanum við ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2004/563/EB, KBE (****). 

Ef upprunalega skoðunarvottorðið er prentað afrit af 
útfylltu rafrænu vottorði í Traces-kerfinu og undirritað með 
handskrifaðri undirritun skulu eftirlitsyfirvöld, 
eftirlitsaðilar, lögbær yfirvöld viðkomandi aðildarríkis og 
fyrsti viðtakandi sannprófa á öllum stigum útgáfu, áritunar 
og viðtöku skoðunarvottorðsins að þetta afrit sé í samræmi 
við upplýsingarnar sem koma fram í Traces-kerfinu. 

3.  Til að skoðunarvottorðið sé tekið gilt til áritunar skal 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili framleiðanda eða 
vinnsluaðila viðkomandi vöru hafa gefið það út eða 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili rekstraraðilans sem annast 
síðustu aðgerð fyrir vinnslu, eins og skilgreint er í i-lið 2. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, ef rekstraraðilinn sem 
annast síðustu aðgerð vegna vinnslu er ekki sá sami og 
framleiðandi eða vinnsluaðili vörunnar. 

Þetta eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili skal vera: 

a) eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili sem er skráður í III. 
viðauka við þessa reglugerð fyrir viðkomandi vörur og fyrir 
þriðja landið þaðan sem vörurnar eru upprunnar eða, eftir 
atvikum, þar sem síðasta aðgerð fyrir vinnslu fór fram eða 

b) eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili sem er skráður í IV. 
viðauka við þessa reglugerð fyrir viðkomandi vörur og fyrir 
þriðja landið þaðan sem vörurnar eru upprunnar eða þar 
sem síðasta aðgerð fyrir vinnslu fór fram. 

4.  Eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili, sem gefur út 
skoðunarvottorð, skal einungis gefa skoðunarvottorðið út 
og undirrita yfirlýsinguna í reit 18 á vottorðinu eftir að hann 
hefur sannprófað skjöl á grundvelli allra tilskilinna 
skoðunarskjala, þ.m.t. einkum framleiðsluáætlunar fyrir 
viðkomandi vörur, flutningsskjala og viðskiptaskjala, og, 
eins og við á samkvæmt eigin áhættumati, innt af hendi 
eftirlit með ástandi vörusendingarinnar. 

Ef eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili sem gefur út 
skoðunarvottorð er eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili sem er 
skráður í III. viðauka skal hann þó, að því er varðar unnar 
vörur, einungis gefa út skoðunarvottorð og undirrita 
yfirlýsinguna í reit 18 í vottorðinu eftir að hann hefur 
sannprófað að öll lífræn innihaldsefni vörunnar hafi verið 
undir eftirliti og séu vottuð af eftirlitsyfirvaldi eða 
eftirlitsaðila sem er viðurkenndur af viðkomandi þriðja 
landi sem er skráð í þann viðauka eða, ef 
útgáfueftirlitsyfirvald eða -eftirlitsaðili er eftirlitsyfirvald 
eða eftirlitsaðili sem er skráður í IV. viðauka skal hann 
einungis gefa út skoðunarvottorð og undirrita yfirlýsinguna 
í reit 18 í vottorðinu eftir að hann hefur sannprófað að öll 
lífræn innihaldsefni slíkra vara hafi verið undir eftirliti og 
séu vottuð af eftirlitsyfirvaldi eða eftirlitsaðila sem er 
skráður í III. eða IV. viðauka eða hafi verið framleidd og 
vottuð í Sambandinu í samræmi við reglugerð (EB) nr. 
834/2007. 

Ef rekstraraðili sem annast síðustu aðgerð fyrir vinnslu er 
ekki sá sami og framleiðandi eða vinnsluaðili vörunnar skal 
eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili, sem gefur 
skoðunarvottorðið út og er skráður í IV. viðauka, einungis 
gefa skoðunarvottorðið út og undirrita yfirlýsinguna í reit 
18 í vottorðinu eftir að hann hefur sannprófað skjöl á 
grundvelli allra tilskilinna skoðunarskjala, þ.m.t. 
flutningsskjöl og viðskiptaskjöl, staðfest að framleiðsla eða 
vinnsla viðkomandi vöru hafi verið undir eftirliti og sé 
vottuð af eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvaldi sem er 
viðurkennt fyrir viðkomandi vörur og viðkomandi land í 
samræmi við 3. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 
og hefur, eins og við á samkvæmt eigin áhættumati, innt af 
hendi eftirliti með ástandi vörusendingarinnar. 

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða lögbærs yfirvalds 
aðildarríkis skal eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili, sem gefur 
út skoðunarvottorð í samræmi við aðra og þriðju 
undirgrein, afhenda án tafar skrá yfir alla rekstraraðila í 
lífræna framleiðsluferlinu og eftirlitsyfirvöld eða 
eftirlitsaðila sem þessir rekstraraðilar hafa falið eftirlit með 
starfsemi sinni. 

5.  Skoðunarvottorðið skal vera í einu eintaki. 

Fyrsti viðtakandi eða innflytjandi, ef við á, má taka afrit af 
skoðunarvottorðinu í þeim tilgangi að veita 
eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum upplýsingar í 
samræmi við 83. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008. Á öll 
slíkt afrit skal prenta eða stimpla orðið „AFRIT“. 

6.  Við sannprófun vörusendingar skal viðkomandi 
lögbært yfirvald aðildarríkis árita reit 20 í upprunalega 
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skoðunarvottorðinu og afhenda það aftur til einstaklingsins 
sem lagði vottorðið fram. 

7.  Þegar fyrsti viðtakandi tekur við sendingunni skal 
hann fylla út reit 21 á skoðunarvottorðinu til að votta að 
tekið hafi verið við sendingunni í samræmi við 34. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 889/2008. 

 Fyrsti viðtakandi skal því næst senda frumrit 
vottorðsins til innflytjanda, sem um getur í reit 11 á 

vottorðinu, að því er varðar aðra undirgrein 1. mgr. 
33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007..< 

________________ 
(*) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 952/2013 frá 9. október 2013 

um tollalög Sambandsins (Stjtíð. ESB L 269, 10.10.2013, bls. 1). 

(**) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2003/24/EB frá 30. desember 2002 um 

þróun á samþættu dýraheilbrigðistölvukerfi (Stjtíð. EB L 8, 14.1.2003, bls. 

44). 

(***) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 910/2014 frá 23. júlí 2014 

um rafræna auðkenningu og traustþjónustu fyrir rafræn viðskipti á innri 

markaðinum og um niðurfellingu á tilskipun 1999/93/EB (Stjtíð. ESB L 257, 

28.8.2014, bls. 73). 

(****) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/563/EB, KBE frá 7. júlí 2004 um 

breytingu á starfsreglum hennar (Stjtíð. ESB L 251, 27.7.2004, bls. 9). 

 

B25> 

13. gr. a 

Óviðráðanleg atvik eða sérstakar aðstæður 

1.  Ef um er að ræða óviðráðanleg atvik eða sérstakar 
aðstæður sem koma í veg fyrir að rafræna kerfið starfi, 
einkum ef ólag er á kerfinu eða ef stöðug tenging er ekki fyrir 

hendi, má gefa út og árita skoðunarvottorð og útdrætti úr þeim 
skv. 3. til 7. mgr. 13. gr. án þess að nota Traces-kerfið í 

samræmi við 2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar og á grundvelli 
fyrirmynda og athugasemda í V. eða VI. viðauka. Lögbær 

yfirvöld, eftirlitsyfirvöld, eftirlitsaðilar og rekstraraðilar skulu 
upplýsa framkvæmdastjórnina án tafar og setja allar 

nauðsynlegar upplýsingar í Traces-kerfið innan tíu 
almanaksdaga eftir að kerfinu hefur verið komið á aftur. 

2.  Ef skoðunarvottorð er gefið út án þess að nota 

Traces-kerfið skal það vera á einu af opinberum tungumálum 
Sambandsins og útfyllt, að frátöldum stimplum og 

undirritunum, annaðhvort eingöngu með hástöfum eða 
eingöngu vélritað. 

Skoðunarvottorðið skal vera á opinberu tungumáli eða einu af 

opinberum tungumálum afgreiðsluaðildarríkisins (e. Member 
State of clearance). Ef nauðsyn krefur geta lögbær yfirvöld 

viðkomandi aðildarríkis óskað eftir því að skoðunarvottorðið 
verði þýtt á opinbert tungumál eða eitt af opinberum 

tungumálum aðildarríkisins. 

Óvottaðar breytingar eða útstrikanir ógilda vottorðið. 

3.  Eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili sem gefur 

skoðunarvottorðið út skal úthluta raðnúmeri á hvert útgefið 

vottorð og halda skrá yfir útgefin vottorð í tímaröð og 

samræma síðan við raðnúmerið sem Traces-kerfið úthlutar. 

4.  Ef skoðunarvottorð er útgefið og áritað án þess að 
nota Traces-kerfið gilda önnur og þriðja undirgrein 1. mgr. 15. 

gr. og 5. mgr. 15. gr. ekki. 

 

13. gr. b 

Innflytjandi 

Innflytjandi skal tilgreina númerið á skoðunarvottorðinu í 

tollskýrslu fyrir afgreiðslu í frjálst flæði eins og um getur í 1. 
mgr. 158. gr. reglugerðar (ESB) nr. 952/2013. 

 

13. gr. c 

Aðgangsréttur 

Framkvæmdastjórnin skal vera ábyrg fyrir veitingu og 

uppfærslu aðgangsréttar að Traces-kerfinu til lögbærra 

yfirvalda, eins og þau eru skilgreind í n-lið 2. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 834/2007, lögbærra yfirvalda þriðju landa, sem eru 
viðurkennd í samræmi við 2. mgr. 33. gr. þeirra reglugerðar, og 
eftirlitsyfirvalda og eftirlitsaðila sem eru skráð í III. eða IV. 

viðauka við þessa reglugerð. Áður en framkvæmdastjórnin 
veitir aðgangsrétt að Traces-kerfinu skal hún sannreyna deili á 

viðkomandi lögbærum yfirvöldum, eftirlitsyfirvöldum og 
eftirlitsaðilum. 

Lögbær yfirvöld, eins og þau eru skilgreind í n-lið 2. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, skulu vera ábyrg fyrir veitingu 
og uppfærslu aðgangsréttar að Traces-kerfinu til rekstraraðila, 

eftirlitsyfirvalda og eftirlitsaðila í Sambandinu. Áður en lögbær 
yfirvöld veita aðgangsrétt að Traces-kerfinu skulu þau 

sannreyna deili á viðkomandi rekstraraðilum, 
eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum. Aðildarríkin skulu 

tilnefna eitt yfirvald sem ber ábyrgð á að samræma samstarf og 
tengiliði við framkvæmdastjórnina á þessu sviði. 

Lögbær yfirvöld skulu senda aðgangsrétt, sem hefur verið 

veittur, til framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin 
skal virkja þennan aðgangsrétt í Traces-kerfinu. 

 

13. gr. d 

Heilleiki og læsileiki upplýsinga 

Heilleika upplýsinganna, sem eru kóðaðar í samræmi við þessa 

reglugerð, skal gætt í Traces-kerfinu. 

Einkum skal ábyrgjast eftirfarandi í kerfinu: 

a) það skal gera það kleift að sanngreina hvern notanda ótvírætt 

og skal fela í sér árangursríkar eftirlitsráðstafanir varðandi 
aðgangsrétt til að verjast ólöglegum, skaðlegum eða 

óleyfilegum aðgangi að eða eyðingu, breytingu eða tilfærslu á 
upplýsingum, skrám og lýsigögnum, 
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b) það skal búið efnislegum varnarkerfum (e. physical 

protection system) gegn inngripum og umhverfisatvikum og 
hugbúnaðarvörn gegn tölvuárásum, 

c) það skal vernda geymd gögn í umhverfi sem er öruggt, bæði 

í efnislegu og hugbúnaðarlegu tilliti, 

d) það skal, með ýmsum hætti, koma í veg fyrir hvers konar 

óleyfilegar breytingar og fela í sér kerfi til að tryggja heilleika 
(e. integrity mechanism) til að kanna hvort upplýsingum hafi 
verið breytt á tímabilinu, 

e)  það skal halda skoðunarskrá fyrir hvert mikilvægt 

stig í ferlinu, 

f)  það skal gefa áreiðanlegar sniðumbreytingar- og 

yfirfærsluaðferðir (e. migration procedure) til að ábyrgjast að 
upplýsingarnar séu læsilegar og aðgengilegar allan 
geymslutímann sem krafist er, 

g)  það skal hafa að geyma nægilega ítarleg og uppfærð gögn 

um virkni og tækni m.t.t. starfrækslu og eiginleika kerfisins; 
gögnin verða ávallt að vera aðgengileg fyrir 
skipulagseiningarnar sem bera ábyrgð á virkni- og/eða 
tækniforskriftum.< 

 

14. gr. 

Sérstök tollmeðferð 

B25> 

1. Ef ætlunin er að vörusending, sem kemur frá 
þriðja landi, fari í tollvörugeymsluferli eða innri aðvinnslu, eins 
og kveðið er á um í reglugerð (ESB) nr. 952/2013, og sé tekin 
til vinnslu á einn hátt eða fleiri, eins og um getur í annarri 
undirgrein, skal viðkomandi lögbært yfirvald aðildarríkis 
annast sannprófun vörusendingarinnar eins og um getur í b-lið 
fyrstu undirgreinar 1. mgr. 13. gr. þessarar reglugerðar áður en 
fyrsta vinnslan er framkvæmd. Tilvísunarnúmer 
tollskýrslunnar, sem vörurnar voru tilkynntar með í 
tollvörugeymsluferli eða í tollferli innri aðvinnslu, skal tilgreint 
í reit 19 í skoðunarvottorðinu. 

Vinnslan skal takmarkast við eftirfarandi aðgerðir: 

a) pökkun eða endurpökkun, eða 

b) merkingar í því skyni að tilgreina lífræna framleiðsluaðferð. 

Eftir þessa vinnslu skal sendingin falla undir ráðstafanirnar, 

sem um getur í 1. mgr. 13. gr. þessarar reglugerðar, áður en hún 

er afgreidd í frjálst flæði. 

Því næst skal, ef við á, skila frumriti skoðunarvottorðs til 
innflytjanda vörusendingarinnar, sem um getur í reit 11 á 
vottorðinu, að því er varðar aðra undirgrein 1. mgr. 33. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007.< 

2. Ef vörusending frá þriðja landi, sem enn hefur ekki 
verið afgreidd í frjálst flæði í Bandalaginu, er í samræmi við 
frestun á tollafgreiðslu samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 2913/92 
og ætluð til skiptingar í mismunandi framleiðslulotur í 
aðildarríki verður að beita þeim ráðstöfunum, sem um getur í 
1. mgr. 13. gr. í þessari reglugerð, í tengslum við þessa 
sendingu áður en skiptingin fer fram. 

B25> 

Fyrir hverja framleiðslulotu, sem verður til við skiptingu, skal 
innflytjandinn sem um getur í reit 11 í skoðunarvottorðinu, 
afhenda viðkomandi lögbæru yfirvaldi aðildarríkisins útdrátt úr 
skoðunarvottorði gegnum Traces-kerfið, í samræmi við 
fyrirmyndina og athugasemdirnar í VI. viðauka. Eftir 
sannprófun á framleiðslulotunni skal viðkomandi lögbært 
yfirvald aðildarríkis árita útdráttinn úr skoðunarvottorðinu í reit 
13 í þeim tilgangi að afgreiða hana í frjálst flæði. Viðkomandi 
lögbært yfirvald aðildarríkisins skal annast sannprófun 
framleiðslulotunnar og áritun útdráttarins úr 
skoðunarvottorðinu í því aðildarríki þar sem framleiðslulotan 
er afgreidd í frjálst flæði í Sambandinu.< 

Einstaklingurinn, sem er upprunalegur innflytjandi vörusend-
ingarinnar og er tilgreindur í reit 11 á skoðunarvottorðinu, skal 
geyma eintak af hverjum árituðum útdrætti úr skoðunar-
vottorðinu ásamt upprunalega skoðunarvottorðinu. Á slíkt afrit 
skal prenta eða stimpla orðið „AFRIT“ eða „EFTIRRIT“. 

B25> 

Að skiptingu lokinni skal áritað frumrit hvers útdráttar úr 
skoðunarvottorði fylgja viðkomandi framleiðslulotu og skal 
sýna það viðkomandi yfirvaldi aðildarríkisins sem sannprófar 
viðkomandi framleiðslulotu í þeim tilgangi að afgreiða hana í 
frjálst flæði.< 

B27> 

The consignee of a batch shall, at the reception thereof, 
complete the original of the extract of the certificate of 
inspection in box 14, in order to certify that the reception of the 
batch has been carried out in accordance with Article 34 of 
Regulation (EC) No 889/2008. 

(Þegar viðtakandi tekur við framleiðslulotu skal hann fylla út 
reit 15 á upprunalegum útdrætti skoðunarvottorðsins til að votta 
að viðtaka hennar hafi farið fram í samræmi við 34. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 889/2008.) 

Viðtakandi framleiðslulotu skal hafa útdrátt úr skoðunar-
vottorði tiltækan fyrir eftirlitsyfirvöld og/eða eftirlitsaðila eigi 
skemur en í tvö ár. 

3. Vinnsla og skipting sem um getur í 1. og 2. mgr. 
skulu fara fram í samræmi við viðeigandi ákvæði sem sett eru 
fram í V. bálki reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og í IV. bálki 
reglugerðar (EB) nr. 889/2008. 

 

B5> 

15. gr. 

Vörur sem ekki uppfylla kröfur 

1. Með fyrirvara um hverjar þær ráðstafanir eða aðgerðir 
sem gripið er til í samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 

834/2007 og/eða reglugerð (EB) nr. 889/2008 er skilyrði 
fyrir því að afgreiða vörur, sem uppfylla ekki kröfurnar í 

reglugerð (EB) nr. 834/2007, í frjálst flæði í Sambandinu 
að merkingar, þar sem lífræn framleiðsla er tilgreind, séu 

teknar af merkimiðum, úr auglýsingum og fylgiskjölum. 
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B25> 

Ef sannprófun viðkomandi lögbærs yfirvalds aðildarríkis á 
vörusendingu leiðir til þess að brot eða misfellur greinast 

sem leiða til þess að neitað er að árita vottorðið og afgreiða 
vörurnar í frjálst flæði skal viðkomandi yfirvald án tafar 
tilkynna brotið eða misfellurnar til 

framkvæmdastjórnarinnar og til hinna aðildarríkjanna 
gegnum Traces-kerfið. 

Aðildarríki skulu tryggja árangursríka og skilvirka 
samræmingu milli lögbærra yfirvalda sem annast opinbert 

eftirlit með það í huga að skiptast án tafar á upplýsingum 
um sendingar af vörum, sem um getur í 2. mgr. 1. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, sem í ljós kemur að eru 
merktar með hugtökum sem vísa til lífrænnar 

framleiðsluaðferðar en sem ekki hefur verið gefið upp að 
eigi að flytja inn í samræmi við reglugerð (EB) nr. 
834/2007. Viðkomandi lögbært yfirvald aðildarríkis skal án 
tafar tilkynna um þessar niðurstöður til 

framkvæmdastjórnarinnar og til hinna aðildarríkjanna 
gegnum Traces-kerfið.< 

B9> 

2. Með fyrirvara um hverjar þær ráðstafanir eða aðgerðir 

sem grípa skal til í samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) 
nr. 834/2007 skal innflytjandinn, ef upp kemur, í tengslum 
við innfluttar lífrænar vörur frá þriðju löndum, sem hafa 
hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 33. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eða innfluttar lífrænar 
afurðir sem eru undir eftirliti eftirlitsyfirvalda eða 

eftirlitsaðila, sem hafa hlotið viðurkenningu í samræmi við 
3. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, grunur um brot og frávik 

frá kröfunum sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð, gera 
allar nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við 1. mgr. 91. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 889/2008< 

B5> 

Innflytjandinn og eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn, sem 

gaf út skoðunarvottorðið sem um getur í 13. gr. þessarar 
reglugerðar, skal tafarlaust tilkynna hlutaðeigandi 
eftirlitsaðilum, eftirlitsyfirvöldum og lögbærum 
yfirvöldum viðkomandi aðildarríkja og þeirra þriðju landa 

sem koma að lífrænni framleiðslu viðkomandi vara og, eftir 
því sem við á, framkvæmdastjórninni, um það. 
Eftirlitsyfirvaldið eða eftirlitsaðilinn getur lagt bann við því 
að afurðin sé sett á markað með merkingum sem vísa til 

lífrænu framleiðsluaðferðarinnar þangað til hann er þess 
fullviss, á grundvelli upplýsinga sem hann hefur fengið frá 

rekstraraðilanum eða eftir öðrum leiðum, að óvissunni hafi 
verið eytt. 

B9> 
3.  Með fyrirvara um ráðstafanir eða aðgerðir sem grípa 
skal til í samræmi við 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 

skal eftirlitsyfirvald eða eftirlitsaðili aðildarríkis eða þriðja 
lands, ef það hefur staðfest að grunur um brot eða frávik í 

tengslum við innfluttar lífrænar vörur frá þriðju löndum, 

sem hafa hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 33. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eða innfluttar lífrænar 

afurðir, sem eru undir eftirliti eftirlitsyfirvalda eða 
eftirlitsaðila sem hafa hlotið viðurkenningu í samræmi við 

3. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, sem varðar fylgni við 
reglur sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð sé réttur skal 
viðkomandi yfirvald eða stofnun gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir í samræmi við 2. mgr. 91. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 889/2008 og skal tafarlaust tilkynna eftirlitsaðilum, 
eftirlitsyfirvöldum og lögbærum yfirvöldum hlutaðeigandi 

aðildarríkja og þriðju landa sem koma að lífrænni 
framleiðslu viðkomandi afurða, sem og 

framkvæmdastjórninni, um það.< 
 

B9>  

4.  Þegar lögbært yfirvald þriðja lands, sem hefur 

hlotið viðurkenningu í samræmi við 2. mgr. 33. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eða eftirlitsyfirvald eða 

eftirlitsaðili, sem hefur hlotið viðurkenningu í samræmi við 
3. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, fær tilkynningu frá 

framkvæmdastjórninni þess efnis að hún hafi móttekið 
orðsendingu frá aðildarríki um staðfestan grun um brot eða 
frávik sem varðar fylgni við reglurnar um innfluttar lífrænar 
afurðir, sem mælt er fyrir um í þeirri reglugerð eða þessari 

reglugerð, skal yfirvaldið rannsaka uppruna hins meinta brots 
eða fráviks og upplýsa framkvæmdastjórnina og aðildarríkið, 

sem sendi upphaflegu orðsendinguna, um niðurstöður 
rannsóknarinnar og þær aðgerðir sem gripið var til. Þær 

upplýsingar skulu sendar innan 30 almanaksdaga frá 
sendingardagsetningu upprunalegrar tilkynningar 

framkvæmdastjórnarinnar. 
 Aðildarríkið sem sendi upphaflegu orðsendinguna 
getur óskað þess að framkvæmdastjórnin krefjist frekari 
upplýsinga, ef þörf er á, sem skal senda til 
framkvæmdastjórnarinnar og hlutaðeigandi aðildarríkis. 
Aðildarríkið sem sendi upphaflegu orðsendinguna skal ávallt, 
að fengnu svari eða viðbótarupplýsingum, skrá nauðsynlegar 
færslur og uppfærslur í tölvukerfið sem um getur í 1. mgr. 94. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008< 
 
B25> 
5.  Innflytjandi, fyrsti viðtakandi eða eftirlitsyfirvald 
þeirra eða eftirlitsaðili skal senda upplýsingar um brot eða 
misfellur, að því er varðar innfluttar vörur, til lögbærra 
yfirvalda viðkomandi aðildarríkja með því að nota tölvukerfið, 
sem um getur í 1. mgr. 94. gr. reglugerðar (EB) nr. 889/2008, 
gegnum Traces-kerfið.< 
 

IV. BÁLKUR 

SAMEIGINLEGAR REGLUR 

16. gr. 

Mat á beiðnum og útgáfa skránna 

1. Framkvæmdastjórnin skal rannsaka mótteknar 
beiðnir í samræmi við 4., 8. og 11. gr. að fenginni aðstoð frá 
nefndinni um lífræna framleiðslu, sem um getur í 1. mgr. 37. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 (hér á eftir kölluð „nefndin“). 
Í þessum tilgangi skal nefndin samþykkja sérstakar innri 
starfsreglur. 
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Framkvæmdastjórnin skal koma á fót hópi sérfræðinga stjórn-
valda og úr einkageiranum til að aðstoða við rannsókn 
beiðnanna og við starfrækslu og endurskoðun skránna. 

2. Að móttekinni hverri beiðni og að höfðu viðeigandi 
samráði við aðildarríkin í samræmi við hinar sérstöku innri 
starfsreglur skal framkvæmdastjórnin tilnefna tvö aðildarríki 
sem meðskýrslugjafa. Framkvæmdastjórnin skal skipta 
beiðnunum á milli aðildarríkjanna í réttu hlutfalli við 
atkvæðafjölda hvers aðildarríkis í nefndinni um lífræna 
framleiðslu. Aðildarríki sem eru meðskýrslugjafar skulu 
rannsaka gögnin og upplýsingarnar sem settar eru fram í 4., 8. 
og 11. gr. og tengjast beiðninni og taka saman skýrslu. Með 
starfrækslu og endurskoðun skránna í huga skulu aðildarríkin 
einnig rannsaka ársskýrslurnar og allar aðrar upplýsingar sem 
um getur í 5., 9. og 12. gr. og lúta að færslunum á skránum. 

3. Með tilliti til niðurstaðna úr rannsókn þess 
aðildarríkis sem er meðskýrslugjafi skal framkvæmdastjórnin 
taka ákvörðun, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 
2. mgr. 37. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, að því er varðar 
að viðurkenna þriðju lönd, eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvöld, 
bæta þeim á skrárnar eða gera aðrar breytingar á skránum, 
þ.m.t. að úthluta þessum aðilum og yfirvöldum kenninúmeri. 
Ákvarðanirnar skulu birtar í Stjórnartíðindum Evrópu-
sambandsins. 

4. Framkvæmdastjórnin skal gera skrárnar aðgengilegar 
almenningi með hvers kyns viðeigandi tækni, þ.m.t. útgáfu á 
Netinu. 

17. gr. 

Samskipti 

1. Þegar framkvæmdastjórninni eða aðildarríkjunum 
eru send skjöl eða aðrar upplýsingar sem um getur í 32. og 33. 
gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og í þessari reglugerð skulu 
lögbær yfirvöld þriðju landa, eftirlitsyfirvöld eða eftirlitsaðilar 
notast við rafrænar sendingar. Ef framkvæmdastjórnin eða 
aðildarríkin hafa tiltæk sérstök, rafræn sendingarkerfi skal 
notast við þau kerfi. Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu 
einnig notast við þessi kerfi til að skiptast á skjölum sem um er 
að ræða. 
2. Vegna sniðs og innihalds þeirra skjala og upplýsinga 
sem um getur í 32. og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og 
í þessari reglugerð skal framkvæmdastjórnin taka saman 
leiðbeiningar, fyrirmyndir og spurningalista þar sem við á og 
gera aðgengileg í því tölvukerfi sem um getur í 1. mgr. þessarar 
greinar. Framkvæmdastjórnin skal aðlaga og uppfæra þessar 
leiðbeiningar, fyrirmyndir og spurningalista eftir að hafa 
upplýst aðildarríkin og lögbær yfirvöld þriðju landanna um það, 
auk eftirlitsyfirvalda og eftirlitsaðila sem hafa hlotið 
viðurkenningu í samræmi við þessa reglugerð. 

B23>3. Tölvukerfið, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal geta 
haldið utan um þær beiðnir, skjöl og upplýsingar sem um getur 
í þessari reglugerð, þar sem við á.< 

4. Lögbær yfirvöld þriðju landanna og eftirlitsyfirvöld 
eða eftirlitsaðilar skulu geyma þau fylgiskjöl sem um getur í 32. 
og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 og í þessari reglugerð, 
einkum 4., 8. og 11. gr., og hafa þau tiltæk 
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum í a.m.k. þrjú ár eftir 
árið sem eftirlitið átti sér stað eða skoðunarvottorðin og 
skriflegu sönnunargögnin voru afhent. 

5. Ef skjal eða málsmeðferð, sem kveðið er á um í 32. 
og 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 eða í ítarlegum reglum 
um beitingu hennar, krefst undirskriftar þar til bærs einstaklings 
eða samþykkis einstaklings á einu eða fleiri stigum þeirrar 

                                                                 
(1) Skilst héðan í frá sem Ísraelsríki, að undanskildum þeim yfirráðasvæðum sem hafa verið undir stjórn Ísraels frá júní 

málsmeðferðar verða tölvukerfin, sem sett hafa verið upp fyrir 
miðlun þessara skjala, að gera það kleift að staðfesta ótvírætt 
deili á hverjum einstaklingi og veita nægilega tryggingu fyrir 
því að ekki sé hægt að breyta innihaldi skjalanna, þ.m.t. að því 
er varðar einstaka áfanga málsmeðferðarinnar, í samræmi við 
löggjöf Bandalagsins, einkum ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2004/563/EB, KBE. 

V. BÁLKUR 

LOKAREGLUR OG UMBREYTINGARREGLUR 

18. gr. 

Umbreytingarreglur um skrána yfir þriðju lönd 

Skráningarbeiðnir frá þriðju löndum sem lagðar hafa verið fram 
í samræmi við 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 345/2008 fyrir 1. 
janúar 2009 skulu meðhöndlaðar sem umsóknir skv. 8. gr. 
þessarar reglugerðar. 

B23>Fyrsta útgáfa skrárinnar yfir viðurkennd lönd skal 
innihalda Argentínu, Ástralíu, Costa Rica, Indland, Ísrael (1), 
Nýja-Sjáland og Sviss. Skráin skal ekki innihalda 
kenninúmerin sem um getur í f-lið 2. mgr. 7. gr. í þessari 
reglugerð. Þessum kenninúmerum skal bætt við fyrir 1. júlí 
2010 með því að uppfæra skrána í samræmi við 2. mgr. 17. gr.< 
 
B25> 

19. gr. 

Umbreytingarreglur um jafngildan innflutning á vörum 
sem eiga ekki uppruna sinn í skráðum þriðju löndum 

1. Í samræmi við 40. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007 
getur lögbært yfirvald aðildarríkis veitt innflytjendum í því 
aðildarríki, þar sem innflytjandinn hefur tilkynnt starfsemi sína 
í samræmi við 28. gr. þeirrar reglugerðar, leyfi til að setja vörur 
á markað sem eru fluttar inn frá þriðju löndum sem eru ekki á 
skránni sem um getur í 2. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, að 
því tilskildu að innflytjandinn leggi fram nægileg 
sönnunargögn þess efnis að skilyrðunum, sem um getur í a- og 
b-lið 1. mgr. 33. gr. þeirrar reglugerðar, sé fullnægt. 
B6>Lögbæru yfirvaldi í aðildarríki er einnig heimilt að veita 
slíkt leyfi með sömu skilyrðum og gilda um innfluttar vörur frá 
þriðja landi, sem er að finna á skránni sem um getur í 2. mgr. 
33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, ef innfluttu vörurnar sem 
um er að ræða eru vörur sem falla ekki undir flokkana og/eða 
upprunann sem skráður er fyrir viðkomandi land.> 

Þegar aðildarríkið lítur svo á að þessum skilyrðum sé ekki 
lengur fullnægt skal það draga leyfisveitingu sína til baka, eftir 
að hafa gefið innflytjandanum eða hverjum öðrum 
hlutaðeigandi einstaklingi færi á að koma athugasemdum á 
framfæri. 

B5 >Leyfi skulu falla úr gildi eigi síðar en 12 mánuðum eftir að 
þau eru veitt nema þau sem þegar hafa verið veitt til lengri tíma 
fyrir 1. júlí 2012.<  B6>Leyfi sem eru veitt fyrir 1. júlí 2012 
skulu falla úr gildi eigi síðar en 1. júlí 2014< 

Fyrir innfluttu vörurnar skulu vera tiltæk skoðunarvottorð, eins 
og sett er fram í 13. gr., sem gefin eru út af því eftirlitsyfirvaldi 
eða eftirlitsaðila sem lögbært yfirvald þess aðildarríkis, sem 
veitti leyfið, hefur samþykkt að gefi út skoðunarvottorð. 
Frumrit vottorðsins verður að fylgja vörunum til athafnasvæðis 
fyrsta viðtakanda. Eftir það skal innflytjandi hafa vottorðið 
tiltækt fyrir eftirlitsaðila og, eftir því sem við á, eftirlitsyfirvald 
í a.m.k. tvö ár. 

B8>2.  Hvert aðildarríki skal tilkynna öðrum aðildarríkjum 
og framkvæmdastjórninni um sérhvert leyfi sem veitt er 

1967, þ.e. Gólanhæðir, Gasasvæðið, Austur-Jerúsalem og allur Vesturbakkinn. 
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samkvæmt þessari grein, þ.m.t. upplýsingar um viðkomandi 
framleiðslustaðla og fyrirkomulag eftirlits, innan 15 daga frá 
útgáfudegi.< 

3. Að beiðni aðildarríkis eða að frumkvæði 
framkvæmdastjórnarinnar skal nefndin um lífræna framleiðslu 
gera úttekt á leyfum sem veitt eru samkvæmt þessari grein. Ef 
þessi úttekt leiðir í ljós að skilyrðin, sem um getur í a- og b-lið 
1. mgr. 33. gr. reglugerðar (EB) nr. 834/2007, eru ekki uppfyllt 
skal framkvæmdastjórnin krefjast þess að aðildarríkið, sem 
veitti leyfið, afturkalli það. 

B5>  

4. Frá og með 1. júlí 2013 skulu aðildarríkin ekki lengur 
veita leyfin sem um getur í 1. mgr. nema: 

—  viðkomandi innfluttar vörur séu vörur þar sem lífræna 
framleiðslan í þriðja landinu hefur heyrt undir eftirlit af 
hálfu eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds sem ekki er að 

finna á skránni sem sett er fram í samræmi við 10. gr., 
eða 

—  viðkomandi innfluttar vörur séu vörur þar sem 
lífræna framleiðslan í þriðja landinu hefur heyrt undir eftirlit af 
hálfu eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvalds sem er á skránni sem 
sett er fram í samræmi við 10. gr., en vörurnar falla ekki undir 
neinn afurðaflokk sem skráður er í IV. viðauka að því er varðar 
eftirlitsaðila eða eftirlitsyfirvald viðkomandi þriðja lands.> 

5. Frá og með <B5 1. júlí 2014> skulu aðildarríkin ekki 
lengur veita nein leyfi sem um getur í 1. mgr. 

B7> 

 6.  Þau leyfi til þess að setja á markað vörur sem fluttar 
eru inn frá þriðja landi sem lögbært yfirvald aðildarríkis hefur 
veitt innflytjanda fyrir 31. desember 2008 skv. 6. mgr. 11. gr. 
reglugerðar (EBE) nr. 2092/91 skulu falla úr gildi eigi síðar en 
31. desember 2009.< 

B25> 

19. gr. a 

Umbreytingarreglur um notkun skoðunarvottorða sem 
eru ekki gefin út í Traces-kerfinu 

 Skoðunarvottorð, eins og um getur í 13. gr. (a-liður 
1. mgr.), og útdrætti úr þeim, eins og um getur í 14. gr. (2. 
mgr.), má gefa út og árita skv. 13. gr. (3. til 7. mgr) til 19. 

október 2017 án þess að nota Traces-kerfið í samræmi við 13. 
gr. a (1., 2. og 3. mgr.) og á grundvelli fyrirmynda og 

athugasemda í V. eða VI. viðauka.< 

20. gr. 

Niðurfelling 

Reglugerðir (EB) nr. 345/2008 og (EB) nr. 605/2008 eru felldar 
úr gildi. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðirnar sem tilvísanir í 
þessa reglugerð og skulu þær lesnar með hliðsjón af 
samsvörunartöflunni í VII. viðauka. 

21. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á sjöunda degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá og með 1. janúar 2009.
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 8. desember 2008. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mariann Fischer BOEL 

framkvæmdastjóri. 

 
 

 


