
A BIZOTTSÁG 1084/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 

(2011. október 27.) 

a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó 
behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról 

szóló 1235/2008/EK rendelet módosításáról és helyesbítéséről 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helye
zéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rende
letre ( 1 ) és különösen annak 33. cikke (2) bekezdésére és 
38. cikke d) pontjára, 

mivel: 

(1) Az 1235/2008/EK bizottsági rendelet ( 2 ) 7. cikkének (2) 
bekezdése értelmében az elismert harmadik országok 
jegyzéke a harmadik országokkal kapcsolatban minden 
olyan szükséges információt tartalmaz, amely lehetővé 
teszi annak ellenőrzését, hogy az Unió területén forga
lomba hozott termékeket a 834/2007/EK rendelet 
33. cikke (2) bekezdésének alapján elismert harmadik 
országok ellenőrzési rendszerében megvizsgálták-e. 
Tunézia a Mezőgazdasági Minisztériumon belül a biogaz
dálkodásért felelős új főigazgatóság – amely Tunéziában 
az ellenőrzési rendszerért felelős új illetékes hatóság – 
létrehozását követően az 1235/2008/EK rendelet III. 
mellékletében szereplő vonatkozó adatokat érintő módo
sításról értesítette a Bizottságot. 

(2) Az 590/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet ( 3 ) értel
mében az 1235/2008/EK rendelet III. melléklete kiegé
szült egy Kanadával kapcsolatos új szövegrésszel. A 
szóban forgó szöveg 1. pontja („Termékkategóriák”) 
hibás, mivel külön c) pontban szerepelnek a 
„takarmányok”, holott ezek a szóban forgó szöveg 1. 
pontjának b) alpontjában szereplő „feldolgozott mező
gazdasági termékek” egyik lehetséges felhasználását 
jelentik. 

(3) Kanada értesítette a Bizottságot, hogy az 1235/2008/EK 
rendelet III. mellékletében szereplő, ellenőrző hatóságokat 
tartalmazó lista is tartalmaz egy hibát, mivel a „Control 
Union Certifications” ellenőrző szerv nem rendelkezik a 
kanadai kormány élelmiszer-felügyeleti hivatala (Canadian 
Food Inspection Agency) által tanúsítási szolgáltatások 
nyújtására feljogosító engedéllyel. 

(4) Az 1235/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően 
módosítani és helyesbíteni kell. 

(5) A jogbiztonság érdekében indokolt előírni, hogy az e 
rendeletben megállapított helyesbítő rendelkezés az 
590/2011/EU rendelet hatálybalépésének napjától legyen 
alkalmazandó. 

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak 
az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság 
véleményével, 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Módosító rendelkezések 

Az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében a Tunéziára vonat
kozó szöveg 4. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

„4. Illetékes hatóság: Direction générale de l’Agriculture 
Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environne
ment); www.agriportail.tn”. 

2. cikk 

Helyesbítő rendelkezések 

Az 1235/2008/EK rendelet III. mellékletében a Kanadára vonat
kozó szöveg a következőképpen módosul: 

1. az 1. pont b) és c) alpontja helyébe a következő szöveg lép: 

„b) élelmiszerként és takarmányként való felhasználásra 
szánt feldolgozott mezőgazdasági termékek;” 

2. az 5. pontban a hatodik francia bekezdést („Control Union 
Certifications (CUC), www.controlunion.com”) el kell hagyni. 

3. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté
sének napján lép hatályba. 

A 2. cikk azonban 2011. június 28-tól alkalmazandó.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2011. október 27-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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