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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 590/2011 AL COMISIEI
din 20 iunie 2011
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al
produselor ecologice din țări terțe
(Text cu relevanță pentru SEE)

echivalente cu cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr.
834/2007. Comisia a examinat la fața locului normele de
producție și măsurile de control aplicate efectiv în
Canada, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatul (2) și
articolul 38 litera (d),

(4)

Autoritățile din Costa Rica, India, Israel, Japonia și
Tunisia au solicitat Comisiei să includă noi organisme
de control și certificare și i-au furnizat acesteia garanțiile
necesare cu privire la îndeplinirea condițiilor prealabile
prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1235/2008.

(5)

La 30 iunie 2011 expiră data limită de includere a Repu
blicii Costa Rica și a Noii Zeelande pe lista prevăzută în
anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008. Pentru a
evita perturbarea activităților comerciale, este necesar să
se prelungească includerea acestor țări pe lista respectivă.
Având în vedere experiența dobândită, includerea trebuie
prelungită pentru o perioadă nedeterminată.

(6)

Noua Zeelandă a transmis modificările de fond aduse
specificațiilor relevante din anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1235/2008 după recenta fuzionare a „Ministry
of Agriculture and Forestry” (Ministerul Agriculturii și
Pădurilor) cu „New Zealand Food Safety Authority”
(Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Noua
Zeelandă).

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 trebuie
modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru
producția ecologică,

întrucât:
(1)

(2)

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comisiei (2) a
stabilit o perioadă de timp relativ scurtă pentru trimiterea
de către organismele și autoritățile de control a cererilor
lor de recunoaștere în scopul certificării conformității
produselor în conformitate cu articolul 32 din Regula
mentul (CE) nr. 834/2007. Având în vedere lipsa de
experiență în ceea ce privește aplicarea directă, în afara
teritoriului Uniunii, a normelor Uniunii privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, trebuie să se
acorde mai mult timp organismelor și autorităților de
control care intenționează să solicite includerea în lista
constituită în scopul certificării conformității produselor.
În conformitate cu articolul 33 alineatul (2) din Regula
mentul (CE) nr. 834/2007, anexa III la Regulamentul (CE)
nr. 1235/2008 a stabilit o listă de țări terțe ale căror
sisteme de producție și măsuri de control pentru
producția ecologică de produse agricole sunt recunoscute
ca fiind echivalente cu cele prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 834/2007. Având în vedere noile cereri și
informații primite de Comisie din partea țărilor terțe de
la ultima publicare a listei, trebuie luate în considerare
anumite modificări, iar lista trebuie adaptată în
consecință.
Anumite produse agricole importate din Canada sunt în
prezent comercializate în Uniune în conformitate cu
dispozițiile tranzitorii prevăzute la articolul 19 din Regu
lamentul (CE) nr. 1235/2008. Canada a transmis
Comisiei o cerere de includere în lista prevăzută în
anexa III la respectivul regulament. Canada a transmis
informațiile necesare în conformitate cu articolele 7 și
8 din același regulament. Din examinarea acestor
informații și din discuțiile ulterioare purtate cu autori
tățile canadiene a reieșit că, în țara respectivă, normele
privind producția și controlul produselor agricole sunt
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 4, „31 octombrie 2011” se înlocuiește cu
„31 octombrie 2014”.
2. Anexa III se modifică în conformitate cu anexa la prezentul
regulament.
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iunie 2011.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se modifică după cum urmează:
1. După textul referitor la Australia se inserează următorul text:
„CANADA
1. Categorii de produse:
(a) produse agricole neprelucrate sau animale vii, precum și resurse pentru reproducere sau propagare vegetativă și
semințe pentru cultivare;
(b) produse agricole prelucrate destinate consumului alimentar;
(c) hrană pentru animale.
2. Originea: produse din categoria 1(a) și ingrediente obținute prin metode de producție ecologică din componența
produselor din categoria 1(b) care au fost cultivate în Canada.
3. Standarde de producție: Organic Products Regulation (Regulamentul privind produsele ecologice).
4. Autorități competente: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca
5. Organisme de control:
— Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca
— British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca
— Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org
— Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com
— Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it
— Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com
— Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com
— Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca
— Global Organic Alliance, www.goa-online.org
— International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com
— LETIS S.A., www.letis.com.ar
— Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org
— Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com
— Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/
— Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com
— Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca
— Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca/
— Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com
— Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org
— Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org
— SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com
6. Organisme care eliberează certificate: aceleași organisme ca la punctul 5.
7. Data limită de includere: 30 iunie 2014.”
2. La punctul 5 din textul referitor la Costa Rica se adaugă următoarea liniuță:
„— Mayacert, www.mayacert.com”.
3. Punctul 7 din textul referitor la Costa Rica se înlocuiește cu următorul text:
„7. Data limită de includere: nespecificată.”
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4. La punctul 5 din textul referitor la India se adaugă următoarele liniuțe:
„— Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com
— Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net
— TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm
— Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com”.
5. La punctul 5 din textul referitor la Israel se adaugă următoarea liniuță
„— LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il”.
6. La punctul 5 din textul referitor la Japonia se adaugă următoarele liniuțe:
„— AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
— SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
— Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
— Center for Eco-design Certification Co., Ltd., http://www.eco-de.co.jp/list.html
— Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com
— Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com
— Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html
— Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp
— Organic Certification Organization Co., Ltd., www.oco45.net”.
7. La punctul 5 din textul referitor la Tunisia se adaugă următoarea liniuță:
„— Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info”.
8. La punctul 2 din textul referitor la Noua Zeelandă, „Programul de asigurare oficială a caracterului ecologic al
produselor alimentare al MAF” se înlocuiește cu „Standardele tehnice privind producția ecologică ale Programului
de asigurare oficială a caracterului ecologic al produselor alimentare al MAF”.
9. Punctele 3-7 din textul referitor la Noua Zeelandă se înlocuiesc cu următorul text:
„3. Standarde de producție: Standardele tehnice privind producția ecologică ale Programului de asigurare oficială a
caracterului ecologic al produselor alimentare al MAF.
4.

Autoritatea competentă: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/
sectors/organics/

5.

Organisme de control:
— AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz
— BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.

Autoritatea care eliberează certificate: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF).

7.

Data limită de includere: nespecificată.”
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