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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 567/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Ιουνίου 2013
σχετικά με τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους
εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως τα παραρ
τήματα III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008.

(5)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι διορθωμένες διατάξεις που
αφορούν τον φορέα ελέγχου AGRECO R.F. GÖDERZ
GmbH θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία
εφαρμογής του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 508/2012 και οι διορθωμένες διατάξεις που
αφορούν τους φορείς ελέγχου IMO-Control Sertifikasyon
Tic. Ltd Ști και Organización Internacional Agropecuaria
θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία εφαρμογής
του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 125/2013.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογι
κής παραγωγής,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβου
λίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 33 παρά
γραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχείο δ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008
της Επιτροπής (2) περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων
χώρων των οποίων το σύστημα παραγωγής και τα μέτρα
ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων
έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα με εκείνα του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007. Όσον αφορά ορισμένες χώρες που
αναγράφονται στο εν λόγω παράρτημα, όπως τροποποιήθηκε
με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2012 της
Επιτροπής (3), οι διαδικτυακές διευθύνσεις που αναφέρονται
για ορισμένους φορείς ελέγχου είναι λανθασμένες ή δεν είναι
πλέον ορθές.

(1)

(2)

(3)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 διορθώνεται ως εξής:

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008
περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων και των αρχών ελέγχου
που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση
πιστοποιητικών στις τρίτες χώρες για τους σκοπούς της ισο
δυναμίας. Όσον αφορά ορισμένους φορείς ή αρχές ελέγχου,
το κείμενο του παρατήματος αυτού, όπως τροποποιήθηκε με
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2012 και τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 125/2013 της Επιτρο
πής (4), περιλαμβάνει λάθη όσον αφορά τις κατηγορίες προϊ
όντων που αναφέρονται για ορισμένες τρίτες χώρες.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, για έναν οργανισμό ελέγχου η διαδικτυακή διεύ
θυνση που αναφέρεται στα παραρτήματα III και IV του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 είναι λανθασμένη.

Ωστόσο, το σημείο 1 του παραρτήματος II εφαρμόζεται από την 1η
Ιουλίου 2012 και τα σημεία 3 και 4 του παραρτήματος II εφαρ
μόζονται από την 1η Απριλίου 2013.

1) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I
του παρόντος κανονισμού.
2) Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σημείο 5 του κειμένου για τον Καναδά, η καταχώριση που αφορά τον κωδικό CA-ORG-002 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture
(BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca»

2. Στο κείμενο που αφορά την Κόστα Ρίκα, το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Αρμόδια Αρχή: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr».
3. Το κείμενο που αφορά την Ινδία διορθώνεται ως εξής:
α) το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4. Αρμόδια Αρχή: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.
in/apedawebsite/index.asp»·
β) στο σημείο 5, οι καταχωρίσεις που αφορούν τους κωδικούς IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019
και IN-ORG-021 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
«IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic pro
ducts)

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. Στο σημείο 5 του κειμένου για την Ιαπωνία, η καταχώριση που αφορά τον κωδικό JP-BIO-005 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/»

5. Στο σημείο 5 του κειμένου για την Τυνησία, η καταχώριση που αφορά τον κωδικό TN-BIO-004 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη:
«TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com»

6. Στο σημείο 5 του κειμένου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι καταχωρίσεις που αφορούν τους κωδικούς US-ORG-005, USORG-023, US-ORG-028 και US-ORG-055 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
«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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σημείο 3 του κειμένου που αφορά τον φορέα ελέγχου «AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH», η καταχώριση για την Γκάνα
αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Γκάνα

GH-BIO-151

x

—

—

x

—

—»

2. Στο κείμενο που αφορά τον φορέα ελέγχου «BioAgriCert S.r.l.», το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.bioagricert.org/english/».
3. Στο κείμενο που αφορά τον φορέα ελέγχου «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști», το σημείο 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο:
«3. Τρίτες χώρες, κωδικοί και σχετικές κατηγορίες προϊόντων:
Τρίτη χώρα

Τουρκία

Κωδικός

TR-BIO-158

Κατηγορία προϊόντων

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—»

4. Στο σημείο 3 του κειμένου που αφορά τον φορέα ελέγχου «Organización Internacional Agropecuaria», η καταχώριση για
την Αργεντινή αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Αργεντινή

AR-BIO-110

—

—

x

—

—

—»

