
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 537/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Ιουνίου 2009 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όσον αφορά τον κατάλογο των τρίτων 
χωρών από τις οποίες πρέπει να κατάγονται ορισμένα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα 

προκειμένου να κυκλοφορούν στο εμπόριο εντός της Κοινότητας 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, 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 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 
2008, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμο 
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου 
όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων 
από τρίτες χώρες ( 2 ), καταρτίζει κατάλογο των τρίτων χωρών 
των οποίων το σύστημα παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου 
της βιολογικής παραγωγής αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα. 
Λαμβανομένων υπόψη των νέων αιτήσεων και πληροφοριών 
που έλαβε η Επιτροπή από τρίτες χώρες μετά την τελευταία 
δημοσίευση του καταλόγου, ορισμένες τροποποιήσεις πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και να προστεθούν ή να παρεμβληθούν 
στον κατάλογο. 

(2) Οι αρχές της Αυστραλίας και της Κόστα Ρίκα ζήτησαν από 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει έναν νέο οργανισμό ελέγχου 
και πιστοποίησης. Οι αρχές της Αυστραλίας και της Κόστα 
Ρίκα παρείχαν στην Επιτροπή όλες τις απαιτούμενες εγγυή 
σεις που διασφαλίζουν ότι οι νέοι οργανισμοί ελέγχου και 
πιστοποίησης πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. 

(3) Το χρονικό διάστημα υπαγωγής της Ινδίας στον κατάλογο 
που προβλέπεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1235/2008 λήγει στις 30 Ιουνίου 2009. Προκειμένου 
να μη διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές, είναι ανα 
γκαίο να παραταθεί η υπαγωγή της Ινδίας στον κατάλογο 
για ένα περαιτέρω χρονικό διάστημα. Οι αρχές της Ινδίας 
ζήτησαν από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τέσσερις νέους 
οργανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης. Οι αρχές της Ινδίας 

παρείχαν στην Επιτροπή όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις 
που διασφαλίζουν ότι ο νέος οργανισμός ελέγχου και πιστο 
ποίησης πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Οι 
αρχές της Ινδίας έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την 
αλλαγή της ονομασίας ενός οργανισμού ελέγχου. 

(4) Οι αρχές του Ισραήλ έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την 
αλλαγή της ονομασίας ενός οργανισμού ελέγχου. 

(5) Ορισμένα γεωργικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από την 
Τυνησία κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο στην Κοινότητα 
δυνάμει των μεταβατικών κανόνων που προβλέπονται στο 
άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Η Τυνη 
σία υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή για να υπαχθεί στον 
κατάλογο που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν 
λόγω κανονισμού. Υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω κανονισμού. 
Από την εξέταση των εν λόγω πληροφοριών και τις μετέπειτα 
συζητήσεις με τις αρχές της Τυνησίας προκύπτει ότι στην εν 
λόγω χώρα εφαρμόζονται κανόνες παραγωγής και ελέγχου 
των γεωργικών προϊόντων ισοδύναμοι με τους κανόνες που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Η Επι 
τροπή διεξήγαγε επιτόπια εξέταση των κανόνων παραγωγής 
και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται πράγματι στην 
Τυνησία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. 

(6) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 πρέπει 
να τροποποιηθεί αναλόγως. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροπο 
ποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
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( 1 ) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σ. 25.



Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Mariann FISCHER BOEL 
Μέλος της Επιτροπής

EL 20.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/7



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής: 

1. Στο σημείο 5 του κειμένου που αφορά την Αυστραλία, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: 

«— AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au»; 

2. Στο σημείο 5 του κειμένου που αφορά την Κόστα Ρίκα, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση: 

«— Control Union Certifications, www.cuperu.com»; 

3. Το κείμενο που αφορά την Ινδία τροποποιείται ως εξής: 

α) Το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«— 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»; 

β) Στο σημείο 7, το «2009» αντικαθίσταται από «2014».
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4. Στο σημείο 5 του κειμένου που αφορά το Ισραήλ, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«— Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il»; 

5. Μετά το κείμενο που αφορά την Ελβετία, παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: 

«ΤΥΝΗΣΙΑ 

1. Κατηγορίες προϊόντων: 

α) αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια· 

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, αποτελούμενα κατά κύριο λόγο 
από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης. 

2. Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1 
στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στην Τυνησία. 

3. Πρότυπα παραγωγής: Νόμος αριθ. 99-30 της 5ης Απριλίου σχετικά με τη βιολογική γεωργία· διάταγμα του υπουργού 
Γεωργίας της 28ης Φεβρουαρίου 2001 για την έγκριση των πρότυπων προδιαγραφών για την παραγωγή της καλλιέργειας 
σύμφωνα με τη βιολογική μέθοδο. 

4. Αρμόδια Αρχή: Direction générale de la Production Agricole, www.agriportail.tn 

5. Φορείς ελέγχου: 

— Ecocert SA στην Τυνησία, www.ecocert.com 

— Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it 

— BCS, www.bcs-oeko.com 

— Lacon, www.lacon-institute.com 

6. Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5. 

7. Λήξη της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2012».
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