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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 459/2016 

 
Maig 2016 
 

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) 459/2016 
  
Així, ha aprovat el Reglament (UE) 459/2016, de la Comissió, de 18 de març de 2016, que 
incorpora modificacions als Annexos III i IV. Els principals canvis són: 
  
Annex III – CANADÀ: 
 

 Abans els vins quedaven fora i ara s’ha tret la nota que ho deia; per tant, es podrien 
importar com a ecològics. 
 

 Abans només es podien importar productes de les categories A (Productes vegetals sense 
transformar), B (Animals vius o productes animals sense transformar) i F (Material de 
reproducció vegetativa i llavors per a cultiu) i ingredients dels productes de les categories 
D (Productes agraris transformats destinats a l’alimentació humana) i E (Productes agraris 
transformats destinats a l’alimentació animal) produïts ecològicament al Canadà. 
Ara, poden ser productes de les categories A, B i F produïts a Canadà i productes de les 
categories D i E transformats a Canadà amb ingredients produïts ecològicament que hagin 
estat produïts a Canadà o importats a Canadà de conformitat amb la legislació canadenca. 

  
Annex IV – CANADÀ: 
  

 Se suprimeixen tots els punts relatius a Canadà, excepte el referent a “Control Union 
Certifications”. Aquest punt entrarà en vigor a partir del 7 de juliol de 2016. 

 
 
Documentació relacionada: 
  
 Reglament (UE) 459/2016 [PDF] 

 
 
 
 

http://www.ccpae.org/docs/normativa/reglament_UE_2016_0459.pdf
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Barcelona, 13 de maig de 2016 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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