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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Nous Reglaments d’execució (UE) 442 i 644 

 
Juliol 2014 

 

Nous Reglaments (UE) 442 i 644 amb canvis sobre les importacions de 
productes ecològics procedents de països tercers 

 
Recentment s'han aprovat modificacions del Reglament 1235/2008 sobre les importacions de productes 
ecològics procedents de països tercers. Concretament, hi ha hagut dos Reglaments d'execució que hi han 
introduït canvis. 

 
Per una banda, el Reglament d'execució (UE) 442/2014, de 30 d'abril, estableix un nou criteri d'admissió de 

sol·licituds d'inclusió a la llista de països tercers reconeguts, passant d'un règim de reconeixement basat en acords 
en matèria d'equivalència a un règim basat en acords internacionals equilibrats per promoure condicions de 
competència equitatives, transparència i seguretat jurídica. A partir de l'1 de juliol d'aquest any, aquest criteri ha 
entrat en vigència. 
 
Per l'altra, el Reglament d'execució (UE) 664/2014, de 16 de juny, perllonga per un període ilimitat la inclusió de 

Canadà en el llistat de l'Annex III on figura la llista de països tercers amb règim de control equivalent al de la Unió 
Europea; incorpora nous organismes de control que operen a tres països tercers reconeguts: Índia, Japó i Túnez; i 
inclou nous organismes i autoritats de control reconeguts per emetre certificats a tercers països. 
 
 
Informació relacionada: 
 
 Reglament d'execució (UE) 442/2014 [PDF] 
 
 Reglament d'execució (UE) 664/2014 [PDF] 
 
 Apartat de normativa sobre la producció agrària ecològica a la Unió Europea 
 
 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2014 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 
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