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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Reglament d'execució (UE) 872/2017 

 
Juny 2017 
 

Nou Reglament d'execució (UE) 872/2017 que modifica el 
1235/2008 
 

 
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) 872/2017 
  
Així, ha aprovat el Reglament (UE) 872/2017, de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que 
incorpora modificacions als Annexos III i IV. 
 
Els principals canvis són: 
  

 Annex III: llista de països amb règims de producció i mesures de control de la producció 
agrària ecològica equivalents als establerts al Reglament (CE) 834/2007 
 
 Per a les importacions des de la República de Corea, s’ha afegit un organisme de control 

al llistat d’organismes reconeguts per aquest país. L’organisme és:  
Control Union Korea: KR-ORG-023 (www.controlunion.co.kr) 

 

 Annex IV: llista d’autoritats de control i organismes de control competents per realitzar controls 
i expedir certificats en tercers països a efectes de l’equivalència. 
 
 ABCERT AG: ha cessat la seva activitat a països tercers 

 
 L’organisme de control «Agricert-Certificação de Produtos Alimentares LDA» per a les 

categories de productes A i D con respecte als països Angola i Santo Tomé i Príncep 
 
 «Bioagricert S.r.l.»: s’ha ampliat el seu àmbit a Malàisia i Singapur i s’han ampliat les 

categories de productes per a Xina 
 
 «Certisys»: ha notificat un canvi d’adreça i amplia la seva activitat per a algunes categories 

de productes a la República Democràtica del Congo 
 
 «Control Union Certifications»: ha ampliat la seva activitat per a algunes categories de 

productes a Angola, Bielorrússia, Txad, Yibuti, Eritrea, Fiji, Kosovo, Libèria, Níger, 
República Democràtica del Congo i Madagascar 

 
 «Ecocert SA»: ha ampliat la seva activitat per algunes categories de productes a Egipte i 

ampliar les categories de productes de Bòsnia i Hercegovina i de Mònaco 

http://www.controlunion.co.kr/
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 «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality 

Certification Services (QCS)»: ha ampliat la seva activitat per a algunes categories de 
productes a Indonèsia 

 
 «IMO Control Latinoamerica Ltda.»: ha ampliar la seva activitat per a algunes categories 

de productes a Argentina, Costa Rica, Guyana i Hondures. A més, s’han ampliat les 
categories de productes de Belize, Bolívia, Brasil, Xile, Colòmbia, Cuba, la República 
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Mèxic, Nicaragua, Panamà, 
Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela 

 
 «LACON GmbH»: ha ampliar la seva activitat per algunes categories de productes a 

Bòsnia i Hercegovina, Xile, Cuba, Etiòpia, Antiga República Iugoslava de Macedònia, 
República Dominicana, Kènia, Swazilàndia i Zimbabwe 

 
 «ÖkoP Zertifizierungs GmbH»: ha cessat la seva activitat a països tercers 
 
 «Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs”»: s’ha reconegut per a les categories de 

productes A, B, D, E i F con respecte a Rússia i Ucraïna 
 

 S’han corregit alguns errors detectats i canvis d’adreces d’alguns organismes de control 
 
  
Documentació relacionada: 
  
 Reglament (UE) 872/2017 [PDF] 
 
 
 
14 de juny de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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