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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 2345/2015 

 
Desembre 2015 
 

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. 
 

Reglament (UE) 2345/2015 

 
Així, ha aprovat el Reglament (UE) 2345/2015, de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, que 
incorpora modificacions als Annexos III i IV. Els principals canvis són: 
 
Annex III – Llistat de països tercers amb règims de producció i mesures de control de la producció 
agrària ecològica equivalents als del Reglament (CE) 834/2007: 

 
1. Austràlia: s’elimina del llistat l’organisme «AQIS» ja que ha cessat les seves activitats 

 
2. Canadà: l’organisme «SAI Global Certification Services Limited» ha cessat la seva activitat 

i s’ha tret del llistat de l’Annex III del Reglamento (CE) 1235/2008. S’ha afegit a aquest 
llistat de Canadà un nou organisme de control: «TransCanada Organic Certification 
Services (TCO Cert)» 
 

3. Índia: s’ha retirat el reconeixement als organismes: «Biocert India Pvt. Ltd, Indore» i «TUV 
India Pvt. Ltd» i es suprimeixen de l’Annex III. S’han reconegut 3 organismes més que 
s’han d’incloure a l’annex III: «Odisha State Organic Certification Agency», «Gujarat 
Organic Products Certification Agency» i «Uttar Pradesh State Organic Certification 
Agency» 
 

4. Estats Units: diversos organismes de control han canviat el seu nom. S’han inclòs 
aquestes modificacions. L’organisme «Organic National & International Certifiers (ON&IC)» 
ha cessat la seva activitat i s’ha tret de l’Annex III 
 

5. República de Corea: s’han reconegut 2 nous organismes: «Neo environmentally-friendly» 
i «Green Environmentally-Friendly certification center» 

 
Annex IV – Listat d’organismes i autoritats de control competents per portar a terme controls i 
expedir certificats en tercers països a efectes d’equivalència: 
 

1. S’han modificat algunes entrades relatives a Canadà i Japó. Entrarà en vigor 6 mesos 
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després de la publicació d’aquest Reglament. Aquestes modificacions fan referència als 
punts 6), 13), 14), 15), 16), 17), lletra d), 20) i 25) de l’Annex II 
 

2. Els següents organismes han ampliat el seu àmbit geogràfic i/o categories de 
productes: 
 
 «Agreco R.F. Göderz GmbH» 
 «Australia Certified Organic» 
 «Bio.inspecta AG» 
 «CERES Certification of Environmental Standards GmbH» 
 «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.»  
 «Control Union Certifications»  
 «Ecocert SA» 
 «IMO Control Latinoamérica Ltda.» 
 «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH» 
 «Mayacert» 
 «Organic Standard» 
 «Organización Internacional Agropecuaria» 
 «QC&I» 
 

3. Els següents organismes han cessat la seva activitat i s’han eliminat de l’Annex IV: 
 
 «Afrisco Certified Organic, CC»  
 «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» 

 
4. Hi ha nous organismes: 

 
 «Bureau Veritas Certification France SAS» per a les categories de productes A i D en 

Madagascar, Mauricio, Mònaco, Marroc i Nicaragua, per a la categoria de productes C 
en Madagascar i Nicaragua, i per a la categoria de productes E en Mauricio 

 «ORSER»: per a les categories A i D en Turquia 
 «Overseas Merchandising Inspection Co. Ltd.» per a la categoria de productes D, amb 

excepció del vi, en Japó per als productes no coberts per al reconeixement segons 
l’article 33, apartat 2, del Reglament (CE) 834/2007 que figuren a l’annex III del 
Reglament (CE) 1235/2008 

 «Quality Partner» per a les categories de productes C i D en Indonèsia 
 
 
Documentació relacionada: 
 
 Reglament (UE) 2345/2015 [PDF] 
 
 
 
Barcelona, 22 de desembre de 2015 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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