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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 931/2015 

 
Juliol 2015 
 

Noves modificacions del Reglament (CE) 1235/2008 que 
regula les importacions de productes ecològics procedents 
de països tercers 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits al 
registre en la secció d’Empreses importadores de països tercers que la Comissió Europea ha 
realitzat noves modificacions al Reglament (CE) 1235/2008, que estableix les disposicions 
d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 pel que fa a importacions de productes ecològics 
procedents de països tercers. 
 

Modificacions aprovades 
 
Del nou Reglament (UE) 931/2015, de 17 de juny, de la Comissió, destaquen els canvis 
següents: 
 

 Annex III Reglament (CE) 1235/2008: 
- Austràlia: canvi en l’autoritat competent 
- Japó: modificacions de nom i adreces d’alguns organismes de control 
- Tunísia: el termini d’inclusió en l’annex III del R.1235/2008, es prorroga per un període 

sense especificar 
- Estats Units: el termini d’inclusió en l’annex III del R. 1235/2008 també es prorroga per 

un període sense especificar 
 

 Annex IV Reglament (CE) 1235/2008: 
- Abcert AG: ampliació de països pels quals està reconegut 
- Afrisco Certified Organic, CC: ampliació de països pels quals està reconegut 
- Agreco R.F. Göderz GmbJ: ampliació dels països pels quals està reconegut 
- Austria Bio Garantie GmbH: cessió com a organismes reconegut a països tercers 
- BCS Öko Garantie: canvia de nom a “Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” i amplia el seu 

àmbit geogràfic d’actuació 
- Bioagricert, S.r.L.: ampliació dels països pels quals està reconegut 
- Bio Latina Certificadora: ampliació dels països pels quals està reconegut 
- Caucacert Ltd: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- CCPB Srl: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- CERES Certification of Environmental Standards GmbH: ampliació del seu àmbit 

d’actuació 
- Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos SC: ampliació del seu 

àmbit d’actuació 
- Control Union Certifications: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- ECOCERT, SA: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Ecoglobe: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- ETKO: Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu: ha estat eliminat del llistat d’organismes 

reconeguts atès que existeix risc d’induir a error al consumidor sobre la naturalesa dels 



 
Aquest document és propietat del CCPAE. Queda prohibida la seva reproducció.  Pàgina 2 de 2 

 

productes ecològics certificats 
- IMO Control Latinoamérica Ltda: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- IMO Institut für Marktökologie GmbH: ha cessat la seva activitat en països tercers 
- Indocert: ha cessat la seva activitat per a la certificació dels productes “C” (productes 

de la aqüicultura) 
- IMOswiss AG: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Istituto Certificazione Etica e Ambientale: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- LACON GmbH: inclou el vi i amplia el seu àmbit d’actuació 
- Letis SA: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- NASAA Certified Organic Pty Ltd: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Organic Control System: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Organic Standard: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Organización Internacional Agropecuaria: inclou el vi per a Argentina i amplia el seu 

àmbit d’actuació 
- SGS Austria Controll-Co. GmbH: ha cessat la seva activitat en països tercers 
- Soil Association Certification Limited: ampliació del seu àmbit d’actuació 
- Suolo e Salute srl»: ha cessat la seva activitat de certificació a Sèrbia. Es queda a San 

Marino, Senegal i Ucraïna 
 

 El termini d’inclusió d’alguns organismes de control a l’annex IV del Reglament finalitzava 
el 30/06/2015. Atès a la contínua supervisió realitzada per la Comissió, s’aprova la inclusió 
d’aquests organismes fins al 30/06/2018. 

 
 S’han corregit alguns errors de versions anteriors. 

 
 
Documentació relacionada: 
 
 Reglament (UE) 931/2015 [PDF] 
 
 
 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2015 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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