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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 537/2009
z dnia 19 czerwca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich,
z których muszą pochodzić niektóre produkty rolne uzyskane metodą produkcji ekologicznej
w celu wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

nych. Władze Indii przekazały Komisji niezbędne
gwarancje potwierdzające ponad wszelką wątpliwość, że
nowa jednostka certyfikująca i organ kontrolny spełniają
kryteria przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1235/2008. Władze Indii powiadomiły Komisję,
że jedna jednostka certyfikująca zmieniła nazwę.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporzą
dzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust.
2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007,
w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących
przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (2)
ustanowiono wykaz krajów trzecich, których system
produkcji i środki kontroli w zakresie produkcji ekolo
gicznej zostały uznane za równoważne. Wobec nowych
wniosków i informacji, które Komisja otrzymała ze
strony krajów trzecich od czasu ostatniej publikacji
wykazu, należy rozważyć pewne zmiany i dodać je lub
wprowadzić do wykazu.

(2)

Władze Australii i Kostaryki zwróciły się do Komisji
z wnioskiem o wpis nowej jednostki certyfikującej
i nowego organu kontrolnego. Władze Australii
i Kostaryki przekazały Komisji niezbędne gwarancje
potwierdzające ponad wszelką wątpliwość, że nowe
jednostki certyfikujące i nowe organy kontrolne spełniają
kryteria przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1235/2008.

(3)

(1 )

Termin ważności wpisu Indii do wykazu przewidzianego
w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008
wygasa dnia 30 czerwca 2009 r. W celu uniknięcia
zakłóceń handlowych należy przedłużyć termin ważności
wpisu Indii do wykazu na dalszy okres. Władze Indii
zwróciły się do Komisji z wnioskiem o wpis czterech
nowych jednostek certyfikujących i organów kontrol

Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.

(4)

Władze Izraela powiadomiły Komisję, że jedna jednostka
certyfikująca zmieniła nazwę.

(5)

Niektóre produkty rolne przywożone z Tunezji są
obecnie wprowadzane do obrotu we Wspólnocie na
mocy przepisów przejściowych przewidzianych w art.
19 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Tunezja zwró
ciła się do Komisji z wnioskiem o wpis do wykazu prze
widzianego w załączniku III do tego rozporządzenia.
Tunezja przedstawiła informacje wymagane na mocy
art. 7 i 8 tego rozporządzenia. W wyniku sprawdzenia
informacji a następnie dyskusji z władzami Tunezji
uznano, że w tym kraju zasady regulujące produkcję
i kontrolę produktów rolnych są równoważne
z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr
834/2007. Komisja przeprowadziła kontrolę na miejscu
dotyczącą zasad produkcji i środków kontroli rzeczy
wiście stosowanych w Tunezji, przewidzianych w art.
33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1235/2008.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji
Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 5 tekstu dotyczącego Australii dodaje się tiret w brzmieniu:
„— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au”;
2) w pkt 5 tekstu dotyczącego Kostaryki dodaje się tiret w brzmieniu:
„— Control Union Certifications, www.cuperu.com”;
3) tekst dotyczący Indii otrzymuje brzmienie:
a) punkt 5 otrzymuje brzmienie:
„— Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net
— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in
— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in
— Control Union Certifications, www.controlunion.com
— ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in
— Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in
— IMO Control Private Limited, www.imo.ch
— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org
— ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com
— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com
— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in
— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com
— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA),
www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm
— Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com
— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA),
http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp”;
b) w pkt 7 rok „2009” zastępuje się rokiem „2014”;
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4) w pkt 5 tekstu dotyczącego Izraela tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il”;
5) po tekście dotyczącym Szwajcarii dodaje się tekst w brzmieniu:
„TUNEZJA
1. Kategorie produktów:
a) nieprzetworzone produkty roślinne oraz roślinny materiał rozmnożeniowy i nasiona do uprawy;
b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do spożycia, których skład obejmuje głównie jeden z większej
liczby składników pochodzenia roślinnego.
2. Pochodzenie: produkty kategorii określonej w pkt 1 lit. a) i produkowane metodami ekologicznymi składniki
produktów kategorii określonej w pkt 1 lit. b) uprawiane w Tunezji.
3. Normy produkcyjne: ustawa nr 99-30 z dnia 5 kwietnia 1999 r. dotycząca rolnictwa ekologicznego; rozporzą
dzenie ministra rolnictwa z dnia 28 lutego 2001 r. zatwierdzające standardowe specyfikacje dla produkcji roślinnej
zgodnie z metodą ekologiczną.
4. Właściwy organ: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn
5. Jednostki certyfikujące:
— Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com
— Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it
— BCS, www.bcs-oeko.com
— Lacon, www.lacon-institute.com
6. Jednostki wystawiające świadectwo: jak w pkt 5.
7. Termin ważności wpisu do wykazu: 30 czerwca 2012 r.”.
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