
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1084/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 27ης Οκτωβρίου 2011 

σχετικά με την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό 
των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 

τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβου 
λίου, της 28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 33 παρά 
γραφος 2 και το άρθρο 38 στοιχείο δ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1235/2008 της Επιτροπής ( 2 ) προβλέπει ότι ο κατάλογος 
αναγνωρισμένων τρίτων χωρών περιέχει, για κάθε τρίτη χώρα, 
κάθε αναγκαία πληροφορία για να επαληθεύεται κατά πόσο 
τα προϊόντα που διατίθενται στην ενωσιακή αγορά έχουν 
υπαχθεί στο καθεστώς ελέγχου της τρίτης χώρας που έχει 
αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η Τυνησία υπέβαλε τρο 
ποποίηση των σχετικών προδιαγραφών που προβλέπονται 
στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 
μετά τη δημιουργία, στο Υπουργείο Γεωργίας, νέας γενικής 
διεύθυνσης αρμόδιας για τη βιολογική γεωργία, η οποία 
είναι πλέον η νέα αρμόδια αρχή για το σύστημα ελέγχου 
στην Τυνησία. 

(2) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 590/2011 της Επι 
τροπής ( 3 ) πρόσθεσε στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1235/2008 νέο κείμενο που αφορά τον Καναδά. Το 
σημείο «1. Κατηγορίες προϊόντων» του κειμένου αυτού περι 
λαμβάνει ένα λάθος διότι προβλέπει χωριστό στοιχείο γ) για 
τις «ζωοτροφές» ως μία από αυτές τις κατηγορίες, ενώ πρό 
κειται για μία από τις πιθανές χρήσεις των «μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων» που αναφέρονται στο σημείο 1 στοι 
χείο β) του κειμένου αυτού. 

(3) Ο Καναδάς ενημέρωσε την Επιτροπή ότι ο κατάλογος των 
φορέων ελέγχου στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1235/2008 περιλαμβάνει άλλο ένα λάθος, διότι ο 
φορέας ελέγχου «Control Union Certifications» δεν έχει 
διαπιστευτεί από τον Canadian Food Inspection Agency 
(Καναδικό Οργανισμό Επιθεώρησης Τροφίμων) για την 
παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης στον Καναδά. 

(4) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 πρέπει 
να τροποποιηθεί και να διορθωθεί αναλόγως. 

(5) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η διορθωτική διάταξη που 
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμό 
ζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 590/2011. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογι 
κής παραγωγής, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιητικές διατάξεις 

Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, το 
σημείο 4 στο κείμενο που αφορά την Τυνησία αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο: 

«4. Αρμόδια Αρχή: Direction générale de l’Agriculture Biolo
gique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement)· 
www.agriportail.tn». 

Άρθρο 2 

Διορθωτικές διατάξεις 

Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, το 
κείμενο που αφορά τον Καναδά τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο σημείο 1, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα και 
ζωοτροφές·». 

2) Στο σημείο 5, η έκτη περίπτωση «Control Union Certifications 
(CUC), www.controlunion.com» διαγράφεται. 

Άρθρο 3 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 28 Ιουνίου 2011.

EL 28.10.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 281/3 

( 1 ) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25. 
( 3 ) ΕΕ L 161 της 21.6.2011, σ. 9.

http://www.agriportail.tn
http://www.controlunion.com


Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2011. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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