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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 2329/2017 

 
Desembre 2017 
 

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. 
  

Reglament (UE) 2329/2017 
  
Així, ha aprovat el Reglament (UE) 2329/2017, de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, que 
incorpora modificacions als Annexos III i IV del Reglament (CE) 1235/2008. Els principals canvis 
són: 
  
Annex III: 
 

a. COSTA RICA: s’ha modificat el nom d’alguns dels organismes de control reconeguts en 
aquest país. A més, s’ha tret l’organisme de control “«Servicio Fitosanitario del Estado, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería». 
b. JAPÓ: s’han afegit dos organismes de control i s’ha modificat el nom d’altres dos. 
c. REPÚBLICA DE COREA: s’ha afegit un organisme de control i s’ha prolongat 
indefinidament el termini d’inclusió d’aquest país en l’annex III. 

  
Annex IV: 
 

a. El termini de reconeixement dels organismes de control d’aquest annex s’ha prorrogat 
fins al 30 de juny de 2021 (expirava el 30 de juny de 2018). 
b. Alguns organismes de control han ampliat el seu abast de l’annex IV respecte a països 
on desenvolupen les seves activitats i productes per als quals poden emetre COIs. 
c. S’han inclòs nous organismes de control per a determinats països i productes com per 
exemple: «BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.», «BIOCert 
Indonesia», «Servicio de Certificación CAAE S.L.U.», «Tse-Xin Organic Certification 
Corporation».  
d. Altres organismes de control han notificat canvis respecte al seu nom, pàgina web o 
altres dades. 
e. S’ha tornat a incloure l’organisme de control «Bolicert Ltd», què havia estat suspès 
temporalment segons el Reglament (CE) d’Execució (UE) 2017/1473 atès que IOAS 
(organisme d’acreditació de Bolicert Ltd) li havia tret l’acreditació.   
f. S’ha tret l’organisme de control «Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)», atès 
que la seva entitat d’acreditació DAkks els hi ha suspès l’acreditació i per tant no 
compleixen els requisits establerts per la normativa europea per a la importació de 
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productes ecològics de tercers països. Aquest organisme de control treballava a Egipte 
amb el codi EG-BIO-164 per als productes de les categories de productes A (productes 
vegetals sense transformar) i D (productes agraris transformats destinats a l’alimentació 
humana). 
g. «IMOswiss AG» cessa la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2018 i per tant, a partir 
d’aquesta data queda eliminada del Reglament. 

   
Documentació relacionada: 
  
 Reglament (UE) 2329/2017 [PDF] 
 
 
 
20 de desembre de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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