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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/910
z dne 9. junija 2016
o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

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 (1) ter zlasti člena 33(3) in člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga IV k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) vsebuje seznam izvajalcev nadzora in nadzornih organov, ki
so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje certifikatov v tretjih državah za namen enakovrednosti.

(2)

Trajanje priznanja več izvajalcev nadzora v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 poteče 30. junija
2016. Na podlagi rezultatov stalnega nadzora, ki ga izvaja Komisija, bi bilo treba priznanje izvajalcev nadzora
AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje, Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic
Control System in TÜV Nord Integra podaljšati do 30. junija 2018.

(3)

Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se v vnosih, ki se nanašajo na AsureQuality Limited, Balkan Biocert Skopje,
Bio.inspecta AG, IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, Organic Control System in TÜV Nord Integra, datum „30. junij
2016“ v točki 5 nadomesti z datumom „30. junij 2018“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
(1) UL L 189, 20.7.2007, str. 1.
(2) Uredba 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 (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 9. junija 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

