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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 471/2010
z dnia 31 maja 2010 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 w Unii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(3)

Niektóre produkty rolne przywożone z Japonii są
obecnie wprowadzane do obrotu w Unii na mocy prze
pisów przejściowych przewidzianych w art. 19 rozporzą
dzenia (WE) nr 1235/2008. Japonia zwróciła się do
Komisji z wnioskiem o włączenie jej do wykazu przewi
dzianego w załączniku III do tego rozporządzenia oraz
przedstawiła informacje wymagane na mocy art. 7 i 8
tego rozporządzenia. W wyniku sprawdzenia informacji
a następnie dyskusji z władzami Japonii uznano, że prze
pisy regulujące produkcję i kontrolę ekologicznych
produktów rolnych w tym kraju są równoważne
z przepisami określonymi w rozporządzeniu (WE)
nr 834/2007. Komisja przeprowadziła kontrolę na
miejscu w zakresie przepisów dotyczących produkcji
i środków kontroli rzeczywiście stosowanych w Japonii,
zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 834/2007. Komisja powinna zatem włączyć Japonię
do wykazu, o którym mowa w załączniku III do rozpo
rządzenia (WE) nr 1235/2008.

(4)

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

(5)

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

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)

(2)

(1 )

Zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
834/2007, w załączniku III do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustana
wiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą
dzenia 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 ekologicznej zostały uznane za równoważne
ze środkami ustanowionymi we wspomnianym rozpo
rządzeniu. Wobec nowych wniosków i informacji, które
Komisja otrzymała ze strony krajów trzecich od czasu
ostatniej publikacji wykazu, należy uwzględnić pewne
zmiany i dodać je lub wprowadzić do wykazu.

Władze Australii powiadomiły Komisję, że jedna
jednostka
certyfikująca
przeszła
restrukturyzację
i zmieniła nazwę. Władze Australii dostarczyły Komisji
niezbędnych gwarancji potwierdzających ponad wszelką
wątpliwość, że nowa jednostka certyfikująca spełnia
warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 1235/2008.

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

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 31 maja 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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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 tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„— NASAA Certified Organic (NCO), www.nasaa.com.au”;
2) po tekście dotyczącym Izraela dodaje się tekst w brzmieniu:
„JAPONIA
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 lub większą
liczbę 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 Japonii.
3. Normy produkcyjne: Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of
October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of
October 27, 2005).
4. Właściwe organy: Labelling and Standards Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of
Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection
Center (FAMIC), www.famic.go.jp
5. Jednostki certyfikujące:
— Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS), www.hyoyuken.org
— AFAS Certification Center Co., Ltd., www.afasseq.com
— NPO Kagoshima Organic Agriculture Association, www.koaa.or.jp
— Center of Japan Organic Farmers Group, www.yu-ki.or.jp
— Japan Organic & Natural Foods Association, http://jona-japan.org/organic
— Ecocert-QAI Japan Ltd., http://ecocert.qai.jp
— Japan Certification Services, Inc., www.pure-foods.co.jp
— OCIA Japan, www.ocia-jp.com
— Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd., www.omicnet.com/index.html.en
— Organic Farming Promotion Association, www3.ocn.ne.jp/~yusuikyo
— ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural
Certification, www.axis-asac.net
— Environmentally Friendly Rice Network, www.epfnetwork.org/okome
— Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center, www.d-b.ne.jp/oitayuki
6. Jednostki wystawiające świadectwo: jak w pkt 5.
7. Termin ważności wpisu do wykazu: 30 czerwca 2013 r.”.
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