
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2023/186 

z dnia Brukseli dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych 
organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do 

Unii 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produk
cji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szcze
gólności jego art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 (2) ustanowiono wykaz organów kon
trolnych i jednostek certyfikujących uznanych do celów równoważności i właściwych do przeprowadzania kontroli 
i wydawania świadectw w państwach trzecich. W świetle nowych informacji i nowych wniosków otrzymanych 
przez Komisję od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 należy wprowadzić pewne 
zmiany w wykazie.

(2) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek otrzymany od podmiotu „Certificadora Mexicana de productos y pro
cesos ecológicos S.C.” o cofnięcie uznania w odniesieniu do kategorii produktów A dla Republiki Dominikańskiej, 
Gwatemali i Salwadoru ze względu na brak podmiotów.

(3) Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek otrzymany od podmiotu „EKO-CONTROL SK s.r.o.” o cofnięcie uzna
nia dla wszystkich państw trzecich, w odniesieniu do których została uznana.

(4) Podmiot „LETIS S.A.” nie przedstawił w swoim sprawozdaniu rocznym i w następstwie kolejnych wniosków zaktua
lizowanych informacji na temat sprawozdania z oceny sporządzonego przez jego jednostkę akredytującą zgodnie 
z art. 33 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (3) w zakresie nieprzetworzonych produktów akwakultury 
i alg, w odniesieniu do których została uznana.

(5) Ponadto podmiot „LETIS S.A.” nie przekazał Komisji wszystkich informacji związanych z dokumentacją techniczną.

(6) Podmiot „LETIS S.A.” nie podjął również odpowiednich działań naprawczych w odpowiedzi na stwierdzone przez 
Komisję przypadki nieprzestrzegania i naruszeń zasad produkcji ekologicznej. Stwierdzone niezgodności i narusze
nia obejmują: (i) odnotowanie w systemie informatycznym rolnictwa ekologicznego (OFIS) kilku powiadomień 
dotyczących tej jednostki certyfikującej; oraz (ii) nieodpowiednie działania następcze prowadzone przez „LETIS S. 
A.” w odniesieniu do tych powiadomień w OFIS.

(7) Ponadto w następstwie audytu „LETIS S.A.”, przeprowadzonego przez Komisję w 2021 r., podmiot „LETIS S.A.” nie 
wykazał, że wdrożył skuteczne i zaostrzone środki kontroli i że podjął niezbędne działania naprawcze w celu usu
nięcia niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. Stwarza to ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd co do 
prawdziwego charakteru produktów certyfikowanych przez „LETIS S.A.”.

(1) Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parla

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, 
które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekolo
gicznych do Unii (Dz.U. L 465 z 29.12.2021, s. 8).

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo
gicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).
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(8) Z każdego z tych czterech powodów wymienionych w motywach (4)–(7) powyżej oraz zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) 
ppkt (ii), (iii), (v) oraz (vii) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1342 (4) należy wycofać „LETIS S.A.” 
z wykazu organów kontrolnych i jednostek certyfikujących określonego w załączniku II do rozporządzenia wykona
wczego (UE) 2021/2325.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/2325 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2023 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1342 z dnia 27 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do przepisów dotyczących informacji, które mają być przekazywane przez państwa trzecie oraz 
organy kontrolne i jednostki certyfikujące do celów nadzoru nad ich uznawaniem na mocy art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w przypadku przywożonych produktów ekologicznych, oraz do przepisów dotyczących środków, jakie należy przyjąć 
w ramach sprawowania tego nadzoru (Dz.U. L 292 z 16.8.2021, s. 20).
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/2325 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 3 w pozycji dotyczącej „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” otrzymuje brzmie
nie:

„3. Numery kodów, stosowne państwa trzecie i kategorie produktów:

Numer kodu Państwo trzecie
Kategoria produktów

A B C D E F

CO-BIO-104 Kolumbia x — — x — —

DO-BIO-104 Republika Dominikańska — — — — — —

GT-BIO-104 Gwatemala — — — — — —

MX-BIO-104 Meksyk x x — x — —

SV-BIO-104 Salwador — — — — — —”

2) skreśla się pozycję dotyczącą „EKO-CONTROL SK s.r.o.”;

3) skreśla się pozycję dotyczącą „LETIS S.A.”.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.1.2023 L 26/19  


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/186 z dnia Brukseli dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii 
	ZAŁĄCZNIK 


