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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 537/2009
z dne 19. junija 2009
o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati
nekateri ekološko pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti
(Besedilo velja za EGP)

Komisiji predložili potrebna jamstva, da novi kontrolni
in certifikacijski organi izpolnjujejo merila iz člena 8(2)
Uredbe (ES) št. 1235/2008. Indijski organi so Komisijo
obvestili, da je en kontrolni organ spremenil svoje ime.

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(4)

Izraelski organi so Komisijo obvestili, da je en kontrolni
organ spremenil svoje ime.

(5)

Nekateri kmetijski proizvodi, uvoženi iz Tunizije, se zdaj
tržijo v Skupnosti v skladu s prehodnimi določbami iz
člena 19 Uredbe (ES) št. 1235/2008. Tunizija je Komisiji
predložila zahtevek za vključitev na seznam iz Priloge III
k navedeni uredbi. V skladu s členom 7 in 8 navedene
uredbe je predložila zahtevane informacije. Proučitev teh
informacij in posledična razprava s tunizijskimi organi je
privedla do ugotovitve, da so v navedeni državi predpisi
za proizvodnjo in kontrolo kmetijskih proizvodov
enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007. Komisija
je na kraju samem proučila predpise pridelave in
kontrolne ukrepe iz člena 33(2) Uredbe (ES) št.
834/2007, ki se v Tuniziji dejansko uporabljajo.

(6)

Uredbo (ES) št. 1235/2008 je zato treba ustrezno spre
meniti.

(7)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
regulativnega odbora za ekološko pridelavo –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija
2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov
in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 ter zlasti člena 33(2)
Uredbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

V skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007 Priloga III k Uredbi
Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških
proizvodov iz tretjih držav (2) vzpostavlja seznam tretjih
držav, v katerih so sistem proizvodnje in nadzorni ukrepi
za ekološko pridelavo priznani za enakovredne. V skladu
z novimi vlogami in informacijami, ki jih je Komisija
prejela od tretjih držav od zadnje objave seznama, je
treba upoštevati nekatere spremembe in jih dodati ali
vstaviti na seznam.

Avstralski in kostariški organi so zaprosili Komisijo, da
vključi nov kontrolni in certifikacijski organ. Avstralski in
kostariški organi so Komisiji predložili potrebna jamstva,
da novi kontrolni in certifikacijski organi izpolnjujejo
merila iz člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1235/2008.

Rok za vključitev Indije na seznam iz Priloge III k Uredbi
(ES) št. 1235/2008 poteče 30. junija 2009. Da bi prepre
čili motnje v trgovini, je vključitev Indije na navedeni
seznam treba podaljšati za dodatno obdobje. Indijski
organi so Komisijo zaprosili, da vključi štiri nove
kontrolne in certifikacijske organe. Indijski organi so

(1) UL L 189, 20.7.2007, str. 1.
(2) UL L 334, 12.12.2008, str. 25.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.
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Člen 2
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 19. junija 2009
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije
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PRILOGA
Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:
(1) V točki 5 se v besedilu v zvezi z Avstralijo doda naslednja alinea:
„— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au“;
(2) V točki 5 se v besedilu v zvezi s Kostariko doda naslednja alinea:
„— Control Union Certifications, www.cuperu.com“;
(3) Besedilo v zvezi z Indijo se spremeni:
(a) točka 5 se nadomesti z naslednjim:
„— 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) V točki 7 se leto „2009“ nadomesti z letom „2014“;
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(4) V točki 5 se v besedilu v zvezi z Izraelom četrta alinea nadomesti z naslednjo:
„— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il“;
(5) Po besedilu v zvezi s Švico se vstavi:
„TUNIZIJA
1. Kategorije proizvodov:
(a) nepredelani pridelki ter vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje;
(b) predelani kmetijski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo, večinoma sestavljeni iz ene ali več sestavin
rastlinskega izvora.
2. Izvor: proizvodi kategorije 1(a) in ekološko pridelane sestavine v proizvodih kategorije 1(b), ki so bili pridelani v
Tuniziji.
3. Standardi pridelave: loi no 99-30 du 5 avril 1999 relative à l'agriculture biologique (Zakon št. 99–30 z dne
5. aprila 1999 o ekološkem kmetijstvu); arrêté du ministre de l'Agriculture du 28 février 2001 portant approba
tion du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique (Odlok ministra za kmetijstvo z
dne 28. februarja 2001 o odobritvi specifikacije za ekološko rastlinsko pridelavo).
4. Pristojni organ: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn
5. Nadzorni organi:
— 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. Organi za izdajo potrdil: kakor v točki 5.
7. Trajanje vključitve: 30. junij 2012“
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