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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Reglaments d'execució (UE) 1287/2014 i 131/2015 

 
Abril 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) 1287/2014 

 
El Reglament (UE) 1287/2014, de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, incorpora 
modificacions als Annexos III i IV i corregeix alguns errors detectats. Els principals canvis són: 
 

Annex III 
 
- S’ha eliminat un dels organismes de control reconeguts per a Israel 
- S’han modificat alguns dels organismes de control que actuen a Tunísia 
 
Annex IV 
 
- IMOswiss AG i Organic Food Development Center ja no són organismes reconeguts a 
Xina 
- IBD Certifications Ltd. i Organska Kontrola han canviat la seva adreça 
- IMC i CCPB s’han fusionat i actuen només com a CCPB, per tant s’ha modificat tot allò 
referent a aquests organismes 
- BIO LATINA CERTIFICADORA. Hi ha canvis importants als productes que es poden 
importar de Perú i Nicaragua: abans es podien importar productes vegetals sense 
transformar d’aquests dos països i amb aquesta modificació no es pot fer 

 

Reglament (UE) 131/2015 
 
El Reglament (UE) 131/2015, de la Comissió, de 23 de gener de 2015, incorpora modificacions als 
Annexos III i IV. Els principals canvis són: 
 

Annex III 
 
- S’inclou la República de Corea al llistat de països de l’Annex III només per a la importació 
de productes agraris transformats destinats a l’alimentació humana i certificats pels 
organismes indicats a l’apartat corresponent de l’Annex III 
 
Annex IV 
 
- Com que s’ha inclòs la República de Corea l’Annex III, s’han eliminat de l’Annex IV tots 
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els organismes reconeguts al país esmentat 
 
 
Documentació relacionada: 
 
 Reglament (UE) 1287/2014 [PDF] 
 Reglament (UE) 131/2015 [PDF] 
 Apartat de normativa sobre la producció agrària ecològica a la Unió Europea 
 
 
 
Barcelona, 10 d’abril de 2015 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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