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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/131 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιανουαρίου 2015
σχετικά με την τροποποίηση 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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη 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
παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 38 στοιχείο δ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής (2) περιλαμβάνει τον κατάλογο των τρίτων
χώρων των οποίων τα συστήματα παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου για τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων
έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα με εκείνα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(2)

Η Δημοκρατία της Κορέας υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Υπέβαλε επίσης τις απαιτούμενες
πληροφορίες βάσει των άρθρων 7 και 8 του εν λόγω κανονισμού. Από την εξέταση των εν λόγω πληροφοριών, τις
μετέπειτα συζητήσεις με τις αρχές της Δημοκρατίας της Κορέας και την επιτόπια εξέταση των κανόνων παραγωγής και
των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στη Δημοκρατία της Κορέας, συνήχθη το συμπέρασμα ότι στην εν λόγω χώρα οι
κανόνες που διέπουν την παραγωγή και τους ελέγχους της βιολογικής παραγωγής των μεταποιημένων γεωργικών
προϊόντων για χρήση ως τρόφιμα είναι ισοδύναμοι με εκείνους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Ως εκ τούτου, η Δημοκρατία της Κορέας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο παράρτημα III
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (προϊόντα της
κατηγορίας Δ).

(3)

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων και των αρχών ελέγχου
που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων και την έκδοση πιστοποιητικών στις τρίτες χώρες για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας. Ως συνέπεια της καταχώρισης της Δημοκρατίας της Κορέας στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού, οι
σχετικοί φορείς και αρχές ελέγχου που αναγνωρίζονται έως σήμερα για την εισαγωγή προϊόντων της κατηγορίας Δ από
τη Δημοκρατία της Κορέας θα πρέπει να διαγραφούν από το παράρτημα IV.

(4)

Ως εκ τούτου, τα παραρτήματα III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να τροποποιηθούν
αναλόγως.

(5)

Η καταχώριση της Δημοκρατίας της Κορέας στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να
εφαρμοστεί από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Για να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις
τροποποιήσεις των παραρτημάτων III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, η τροποποίηση του εν λόγω
τελευταίου παραρτήματος θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμοστεί μόνο μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος.

(1) ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 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 (ΕΕ L 334 της
12.12.2008, σ. 25).
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Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής
βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Το παράρτημα III τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.
2) Το παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το άρθρο 1 σημείο 1) εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Το άρθρο 1 σημείο 2) εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2015.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ

1. Κατηγορίες προϊόντων:
Περιγραφή της κατηγορίας
σύμφωνα με το παράρτημα IV

Κατηγορία προϊόντων

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα

Περιορισμοί

Δ

2. Προέλευση: βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας Δ τα οποία έχουν παραχθεί στη Δημοκρατία της
Κορέας ή έχουν εισαχθεί στη Δημοκρατία της Κορέας:
— είτε από την Ένωση
— είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Δημοκρατία της Κορέας έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και
ελεγχθεί στην τρίτη αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η νομοθεσία της
Δημοκρατίας της Κορέας.
3. Πρότυπα παραγωγής: Νόμος για την προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας και αλιείας και για τη
διαχείριση και στήριξη των βιολογικών τροφίμων (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and
Fisheries and Management and Support for Organic Food).
4. Αρμόδια αρχή: Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Ministry of Agriculture, Food and Rural
Affairs)
5. Φορείς ελέγχου:
Κωδικός

Ονομασία

Διαδικτυακή διεύθυνση

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Cer www.hgreent.or.kr
tification

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr
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Κωδικός

Ονομασία

29.1.2015
Διαδικτυακή διεύθυνση

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.
controlunion.com

6. Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικώ: όπως στο σημείο 5.
7. Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: 31 Ιανουαρίου 2018»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 τροποποιείται ως εξής:
(1) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Australian Certified Organic», στο σημείο 3, η σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-107» διαγράφεται·
(2) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «BCS Öko-Garantie GmbH», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-141», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(3) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Bioagricert S.r.l.», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-132», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(4) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Bio.inspecta AG», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-161», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(5) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Control Union Certifications», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την
τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-149», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(6) Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» τροποποιείται ως εξής:
α) στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα «Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-129», ο σταυρός στη
στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
β) στο σημείο 4, η λέξη «οίνος» διαγράφεται·
(7) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Ecocert SA», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα «Νότια
Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-154», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας»·
(8) Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου«Organic Certifiers», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά την τρίτη χώρα
«Νότια Κορέα» και τον κωδικό «KR-BIO-106», ο σταυρός στη στήλη Δ διαγράφεται· Οι λέξεις «Νότια Κορέα» αντικαθί
στανται από τις λέξεις «Δημοκρατία της Κορέας».

