
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1473 

z dnia 14 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu 

produktów ekologicznych z krajów trzecich 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 
ust. 3 i art. 38 lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz organów kontrolnych 
i jednostek certyfikujących właściwych do przeprowadzania kontroli i wystawiania świadectw w państwach 
trzecich do celów równoważności. 

(2)  IOAS, organizacja zajmująca się akredytacją w obszarze rolnictwa ekologicznego, poinformowała Komisję 
o swojej decyzji zawieszającej akredytację przedsiębiorstwa Bolicert Ltd. 

(3)  Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 Komisja może w każdym czasie zawiesić wpis 
jednostki certyfikującej do wykazu w załączniku IV do tego rozporządzenia w świetle otrzymanych informacji 
bądź w przypadku, gdy jednostka certyfikująca nie dostarczyła wymaganych informacji. 

(4)  Komisja zwróciła się do przedsiębiorstwa Bolicert Ltd o przedstawienie ważnego świadectwa akredytacji 
i podjęcie na czas odpowiednich działań naprawczych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) 
nr 834/2007, ale nie otrzymała odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Należy zatem zawiesić wpis przedsię
biorstwa Bolicert Ltd w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 do czasu otrzymania zadowala
jących informacji. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 skreśla się wpis dotyczący „Bolicert Ltd”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 
z 12.12.2008, s. 25). 
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