
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ας Μαΐου 2017 

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 (2) της Επιτροπής 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 ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η αρμόδια αρχή της χώρας πρόσθεσε έναν φορέα ελέγχου στον 
κατάλογο των φορέων ελέγχου που αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία της Κορέας. 

(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. 

(4)  Ο φορέας «Abcert AG» πληροφόρησε την Επιτροπή ότι έπαυσε να ασκεί δραστηριότητες πιστοποίησης σε όλες τις 
τρίτες χώρες για τις οποίες είχε αναγνωριστεί και ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται πλέον στο παράρτημα IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. 

(5)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» σχετικά 
με την καταχώρισή του στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Βάσει των 
πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η αναγνώριση του φορέα «Agricert 
— Certificação de Produtos Alimentares LDA» για τις κατηγορίες προϊόντων Α και Δ όσον αφορά την Αγκόλα και το 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. 

(6)  Ο φορέας «Argencert SA» ενημέρωσε την Επιτροπή για την αλλαγή της διεύθυνσής του. 

(7)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Bioagricert S.r.l.», για τροποποίηση των προδιαγραφών του. Βάσει 
των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επέκταση του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής της αναγνώρισης όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Α, Δ και Ε στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη, 
και η επέκταση της αναγνώρισης για την Κίνα στις κατηγορίες προϊόντων Β και Ε. 

(8)  Ο φορέας «CCOF Certification Services» ενημέρωσε την Επιτροπή ότι επιθυμεί την ανάκληση της αναγνώρισής του για 
την κατηγορία προϊόντων ΣΤ όσον αφορά το Μεξικό. Επομένως, δεν θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
για την εν λόγω χώρα στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. 

(9)  Ο φορέας «Certisys» ενημέρωσε την Επιτροπή για την αλλαγή της διεύθυνσής του. Επίσης, η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε 
αίτηση του φορέα «Certisys» σχετικά με την τροποποίηση των προδιαγραφών του. Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η 
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της 
αναγνώρισης όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Α και Δ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 
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(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 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). 



(10)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Control Union Certifications» σχετικά με την τροποποίηση των 
προδιαγραφών του. Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η 
επέκταση της αναγνώρισης για την Αγκόλα, τη Λευκορωσία, το Τσαντ, το Τζιμπουτί, την Ερυθραία, τα Φίτζι, το 
Κοσσυφοπέδιο (1), τη Λιβερία και τον Νίγηρα για τις κατηγορίες προϊόντων Α, Δ, E και ΣΤ, και για τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μαδαγασκάρη για τις κατηγορίες προϊόντων Α, Ε και ΣΤ. 

(11)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Ecocert SA» σχετικά με την τροποποίηση των προδιαγραφών του. 
Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επέκταση του 
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της αναγνώρισης όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Α, Β και Δ στην Αίγυπτο, η 
επέκταση της αναγνώρισης για το Μονακό στην κατηγορία προϊόντων Γ και η επέκταση της αναγνώρισης για τη Βοσνία- 
Ερζεγοβίνη στις κατηγορίες προϊόντων Ε και ΣΤ. 

(12)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), 
DBA as Quality Certification Services (QCS)», για την τροποποίηση των προδιαγραφών του. Βάσει των πληροφοριών 
που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής 
της αναγνώρισης όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Α, Γ και Δ στην Ινδονησία. 

(13)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «IMOcert Latinoamérica Ltda» σχετικά με την τροποποίηση των 
προδιαγραφών του. Βάσει των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η 
επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της αναγνώρισης όσον αφορά τις κατηγορίες προϊόντων Α, Β και Δ στην 
Αργεντινή, την Κόστα Ρίκα, τη Γουιάνα και την Ονδούρα. Επίσης, δικαιολογείται η επέκταση της αναγνώρισης του 
«IMOcert Latinoamérica Ltda» για το Μπελίζ, τη Βολιβία, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, την Κούβα, τη 
Δομινικανή Δημοκρατία, τον Ισημερινό, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Αϊτή, το Μεξικό, τη Νικαράγουα, τον 
Παναμά, την Παραγουάη, το Περού, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα για την κατηγορία προϊόντων B. 

(14)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του «LACON GmbH», για την τροποποίηση των προδιαγραφών του. Βάσει 
των πληροφοριών που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η επέκταση του γεωγραφικού 
πεδίου εφαρμογής της αναγνώρισης για τις κατηγορίες προϊόντων Α, Β και Δ στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, τη Χιλή, την 
Κούβα, την Αθιοπία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και για τις κατηγορίες προϊόντων Α 
και Δ στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κένυα, τη Σουαζιλάνδη και τη Ζιμπάμπουε. 

(15)  Ο φορέας «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» ενημέρωσε την Επιτροπή ότι έπαυσε τις δραστηριότητες πιστοποίησης στην 
τρίτη χώρα για την οποία είχε αναγνωριστεί. Επομένως, δεν θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνεται στον κατάλογο στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. 

(16)  Η Επιτροπή έλαβε και εξέτασε την αίτηση του φορέα «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”» σχετικά με την 
καταχώρισή του στον κατάλογο του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Βάσει των πληροφοριών 
που έλαβε, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δικαιολογείται η αναγνώριση του φορέα «Valsts SIA» για τις 
κατηγορίες προϊόντων Α, Β, Δ και Ε όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία. 

(17)  Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2016/1842 της Επιτροπής (2), περιέχει το νέο υπόδειγμα αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου για την εισαγωγή 
βιολογικών προϊόντων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008. Το τέταρτο, πρώην πέμπτο, εδάφιο του άρθρου 14 
παράγραφος 2 εξακολουθεί να αναφέρεται στη θέση 15 και όχι στη θέση 14 του αποσπάσματος. Επιπλέον, στη θέση 14 
του αποσπάσματος και στην αντίστοιχη υποσημείωση στο παράρτημα VI αναφέρεται εσφαλμένα το άρθρο 33 αντί του 
άρθρου 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (3). Τα σφάλματα αυτά πρέπει να διορθωθούν. 

(18)  Συνεπώς, θα πρέπει να τροποποιηθούν και να διορθωθούν αναλόγως τα παραρτήματα III, IV και VI του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1235/2008. 

(19)  Για λόγους σαφήνειας, οι διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών τροποποιήσεων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1842. 

(20)  Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής, 
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(1) Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι σύμφωνη με την απόφαση 1244/1999 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου. 

(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1842 της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα για εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και για 
κάποια άλλα στοιχεία, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συντηρημένα ή μεταποιημένα βιολογικά 
προϊόντα και τη διαβίβαση πληροφοριών (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 19). 

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον 
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 

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 

Διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 διορθώνεται ως εξής:  

1) Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Ο παραλήπτης μιας παρτίδας συμπληρώνει, κατά την παραλαβή, το τετραγωνίδιο 14 του πρωτοτύπου του αποσπάσματος 
πιστοποιητικού ελέγχου, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.».  

2) Το παράρτημα VI διορθώνεται σύμφωνα με το παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

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

Το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 19 Απριλίου 2017. 

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Στο σημείο 5 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, στην καταχώριση που αφορά τη Δημοκρατία της 
Κορέας, προστίθεται η ακόλουθη σειρά: 

«KR-ORG-023 Control Union Korea www.controlunion.co.kr»   
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http://www.controlunion.co.kr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

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

1. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα «Abcert AG» απαλείφεται.  

2. Μετά την καταχώριση που αφορά τον φορέα «Agreco R.F. Göderz GmbH» παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα καταχώριση: 

«“Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA” 

1.  Διεύθυνση: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal 

2.  Διαδικτυακή διεύθυνση: www.agricert.pt 

3.  Κωδικοί αριθμοί, τρίτες χώρες και σχετικές κατηγορίες προϊόντων: 

Κωδικός αριθμός Τρίτη χώρα 
Κατηγορία προϊόντων 

Α B Γ Δ Ε ΣΤ 

AO-BIO-172 Ανγκόλα x — — x — — 

ST-BIO-172 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε x — — x — —  

4.  Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής και οίνος. 

5.  Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.».  

3. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Argencert SA», το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Διεύθυνση: Bouchard 644 6o piso “A”, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina».  

4. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «Bioagricert S.r.l.», το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α)  οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται στη σειρά των κωδικών αριθμών: 

«MY-BIO-132 Μαλαισία X — — X x — 

SG-BIO-132 Σιγκαπούρη x — — x x —»  

β)  στη σειρά που αφορά την Κίνα, προστίθεται ένας σταυρός στις στήλες Β και Ε.  

5. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «CCOF Certification Services», στο σημείο 3, στη σειρά που αφορά 
το Μεξικό, ο σταυρός στη στήλη ΣΤ απαλείφεται.  

6. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα «Certisys» τροποποιείται ως εξής: 

α)  το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Διεύθυνση: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgium» 

β)  στο σημείο 3, η ακόλουθη σειρά παρεμβάλλεται στη σειρά των κωδικών αριθμών: 

«CD-BIO-128 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό x — — x — —»  
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http://www.agricert.pt


7. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα «Control Union Certifications» τροποποιείται ως εξής: 

α)  στις σειρές που αφορούν την Ανγκόλα, τη Λευκορωσία, το Τσαντ, το Τζιμπουτί, την Ερυθραία, το Φίτζι, το 
Κοσσυφοπέδιο, τη Λιβερία και τον Νίγηρα, προστίθεται ένας σταυρός στις στήλες Α, Δ, Ε και ΣΤ· 

β)  στις σειρές που αφορούν τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Μαδαγασκάρη, προστίθεται ένας σταυρός στις 
στήλες Α, Ε και ΣΤ.  

8. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «Ecocert SA», το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α)  η ακόλουθη σειρά παρεμβάλλεται στη σειρά των κωδικών αριθμών: 

«EG-BIO-154 Αίγυπτος x x — x — —»  

β)  στη σειρά που αφορά τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, προστίθεται ένας σταυρός στις στήλες Ε και ΣΤ. 

γ)  στη σειρά που αφορά το Μονακό, προστίθεται ένας σταυρός στη στήλη Γ.  

9. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), 
DBA as Quality Certification Services (QCS)», στο σημείο 3, η ακόλουθη σειρά παρεμβάλλεται στη σειρά των 
κωδικών αριθμών: 

«ID-BIO-144 Ινδονησία x — x x — —»   

10. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα «IMOcert Latinoamérica Ltda.», το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής: 

α)  οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται στη σειρά των κωδικών αριθμών: 

«AR-BIO-123 Αργεντινή x x — x — —» 

«CR-BIO-123 Κόστα Ρίκα x x — x — —» 

«GY-BIO-123 Γουιάνα x x — x — —» 

«HN-BIO-123 Ονδούρα x x — x — —»  

β)  στις σειρές που αφορούν το Μπελίζ, τη Βολιβία, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, την Κούβα, τη Δομινικανή 
Δημοκρατία, τον Ισημερινό, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Αϊτή, το Μεξικό, τη Νικαράγουα, τον Παναμά, την 
Παραγουάη, το Περού, την Ουρουγουάη και τη Βενεζουέλα, προστίθεται ένας σταυρός στη στήλη Β· 

γ)  το σημείο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4.  Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής.».  

11. Στην καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «LACON GmbH», στο σημείο 3, οι ακόλουθες σειρές παρεμβάλλονται 
στη σειρά των κωδικών αριθμών: 

«BA-BIO-134 Βοσνία-Ερζεγοβίνη x x — x — —» 

«CL-BIO-134 Χιλή x x — x — —» 

«CU-BIO-134 Κούβα x x  x — —» 

«DO-BIO-134 Δομινικανή Δημοκρατία x — — x — —» 
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«ET-BIO-134 Αιθιοπία x x — x — —» 

«KE-BIO-134 Κένυα x — — x — —» 

«MK-BIO-134 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας x x — x — —» 

«SZ-BIO-134 Σουαζιλάνδη x — — x — —» 

«ZW-BIO-134 Ζιμπάμπουε x — — x — —»   

12. Η καταχώριση που αφορά τον φορέα ελέγχου «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» απαλείφεται.  

13. Προστίθεται η ακόλουθη νέα καταχώριση: 

«“Valsts SIA ‘Sertifikācijas un testēšanas centrs’” 

1.  Διεύθυνση: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Latvia 

2.  Διαδικτυακή διεύθυνση: www.stc.lv 

3.  Κωδικοί αριθμοί, τρίτες χώρες και σχετικές κατηγορίες προϊόντων: 

Κωδικός αριθμός Τρίτη χώρα 
Κατηγορία προϊόντων 

Α B Γ Δ Ε ΣΤ 

RU-BIO-173 Ρωσία x x — x x x 

UA-BIO-173 Ουκρανία x x — x x x  

4.  Εξαιρέσεις: προϊόντα μετατροπής και οίνος. 

5.  Διάρκεια ισχύος της καταχώρισης: έως τις 30 Ιουνίου 2018.».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, στη θέση 14 του αποσπάσματος και στη σημείωση σχετικά με τη 
θέση 14, η παραπομπή στο «άρθρο 33» αντικαθίσταται από παραπομπή στο «άρθρο 34».  
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