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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 567/2013 AL COMISIEI
din 18 iunie 2013
de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul de import al
produselor ecologice din țări terțe
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Prin urmare, anexele III și IV la Regulamentul (CE) nr.
1235/2008 ar trebui rectificate în consecință.

(5)

Din motive de securitate juridică, dispozițiile rectificate
referitoare la AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH ar trebui
să se aplice de la data aplicării anexei II la Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 508/2012, iar dispozițiile
rectificate referitoare la IMO-Control Sertifikasyon Tic.
Ltd Ști și la Organización Internacional Agropecuaria ar
trebui să se aplice de la data aplicării anexei II la Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) nr. 125/2013.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru
producția ecologică,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 33 alineatele (2) și (3)
și articolul 38 litera (d),
întrucât:
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 al Comi
siei (2) cuprinde o listă a țărilor terțe ale căror sisteme de
producție și măsuri de control pentru producția ecologică
a produselor agricole sunt recunoscute drept echivalente
cu cele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În
ceea ce privește unele țări enumerate în anexa respectivă,
astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere
în aplicare (UE) nr. 508/2012 al Comisiei (3), adresa de
internet indicată pentru unele organisme de control nu
este corectă sau nu mai este corectă.

(1)

Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 stabilește
lista organismelor și autorităților de control competente
să desfășoare controale și să elibereze certificate în țări
terțe în scopul echivalenței. În cazul unora dintre respec
tivele organisme de control sau autorități de control,
textul anexei, astfel cum a fost modificat prin Regula
mentul de punere în aplicare (UE) nr. 508/2012 și Regu
lamentul de punere în aplicare (UE) nr. 125/2013 al
Comisiei (4), conține erori în ceea ce privește categoriile
de produse indicate pentru unele țări terțe.

(2)

În plus, în cazul unui organism de control, adresa de
internet indicată în anexele III și IV la Regulamentul
(CE) nr. 1235/2008 este incorectă.

(3)

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se rectifică după cum
urmează:
1. Anexa III se rectifică în conformitate cu anexa I la prezentul
regulament.
2. Anexa IV se rectifică în conformitate cu anexa II la prezentul
regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Totuși, punctul 1 din anexa II se aplică de la 1 iulie 2012, iar
punctele 3 și 4 din anexa II se aplică de la 1 aprilie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iunie 2013.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXA I
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se rectifică după cum urmează:
1. La punctul 5 din textul referitor la Canada, rubrica referitoare la CA-ORG-002 se înlocuiește cu următorul text:
„CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture
(BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca”

2. În textul referitor la Costa Rica, punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Autoritatea competentă: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr”.
3. Textul referitor la India se rectifică după cum urmează:
(a) punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„4. Autoritatea competentă: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, http://www.
apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”;
(b) la punctul 5, rubricile referitoare la IN-ORG-009, IN-ORG-011, IN-ORG-016, IN-ORG-019 și IN-ORG-021 se
înlocuiesc cu următorul text:
„IN-ORG-009

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic
products)

www.iscoporganiccertification.org

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd (NOCA Pvt.
Ltd)

www.nocaagro.com

IN-ORG-016

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)

www.krishi.rajasthan.gov.in

IN-ORG-019

TUV India Pvt. Ltd

www.tuvindia.co.in

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency
(MPSOCA)

www.mpkrishi.org”

4. La punctul 5 din textul referitor la Japonia, rubrica referitoare la JP-BIO-005 se înlocuiește cu următorul text:
„JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/”

5. La punctul 5 din textul referitor la Tunisia, rubrica referitoare la TN-BIO-004 se înlocuiește cu următorul text:
„TN-BIO-004

Lacon

www.lacon-institut.com”

6. La punctul 5 din textul referitor la Statele Unite, rubricile referitoare la US-ORG-005, US-ORG-023, US-ORG-028 și
US-ORG-055 se înlocuiesc cu următorul text:
„US-ORG-005

BioAgriCert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_
organic_farms.aspx

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.
aspx”
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ANEXA II
Anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 se rectifică după cum urmează:
1. La punctul 3 din textul referitor la AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH, rubrica referitoare la Ghana se înlocuiește cu
următorul text:
„Ghana

GH-BIO-151

x

—

—

x

—

—”

2. În textul referitor la BioAgriCert S.r.l., punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2. Adresa de internet: http://www.bioagricert.org/english/”.
3. În textul referitor la IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„3. Țări terțe, numere de cod și categorii de produse vizate:
Țara terță

Turcia

Număr de cod

TR-BIO-158

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

x

—

—

x

—

—”

4. La punctul 3 din textul referitor la Organización Internacional Agropecuaria, rubrica referitoare la Argentina se
înlocuiește cu următorul text:
„Argentina

AR-BIO-110

—

—

x

—

—

—”

