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Comunicació als operadors 
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Prohibida la importació de productes de l'aqüicultura 
ecològica de Noruega i Islàndia 
 

 
El 5 d’agost de 2009, es va publicar el Reglament (CE) 710/2009, de la Comissió, pel qual 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a l’establiment de 
disposicions d’aplicació per a la producció ecològica d’animals de l’aqüicultura i d’algues marines 
(DOCE L 204 de 6/8/2009). Aquest Reglament era d’aplicació a partir de l’1 de juliol de 2010. 
 
A més, en aquest reglament, s’establia que l’autoritat competent podria autoritzar fins l'1 de gener 
del 2015 que les unitats de producció d’animals de l’aqüicultura i d’algues marines que estiguessin 
establertes i produïssin d’acord a normes ecològiques acceptades en àmbit nacional abans de 
l’entrada en vigor d’aquest Reglament, mantinguessin el seu estatus d’unitat ecològica mentre 
s’adapten a les normes del present Reglament, sempre que no contaminin indegudament les 
aigües amb substàncies que no estan permeses en la producció ecològica. Els operadors que 
s’acollirien a aquesta mesura havien de notificar a l’autoritat competent les instal·lacions, basses, 
gàbies o lots d’algues afectats. 
 
Des del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) , ens han enviat una 
comunicació de la Comissió Europea amb la següent informació: 
 
Noruega i Islàndia, no han implementat les seves obligacions referent al salmó i tots els 
productes de l’aqüicultura ecològica dins del context de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu.  
 
El període de transició per a l’adaptació de les instal·lacions de l’aqüicultura ecològica certificades 
sota les normes nacionals a la normativa europea en aquest àmbit (esmentada al primer paràgraf), 
ha expirat i aquestes normes encara no han estat incorporades a l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu i no són aplicables a Noruega. Per tant, la certificació dels productes de l’aqüicultura 
ecològica a Noruega no poden complir amb la normativa vigent de la Unió Europea. 
 
Fins que la normativa de la producció agrària ecològica de la UE no s’incorpori a l’Acord de l’Espai 
Econòmic Europeu i Noruega i Islàndia hagin implementat aquesta normativa a les seva legislació 
nacional, els productes de l’aqüicultura ecològica procedents de Noruega i d’Islàndia no es 
poden comercialitzar amb les denominacions protegides referents a la producció agrària 
ecològica dins el territori de la Unió Europea.  
 
Per tant, fins que la Comissió no comuniqui el contrari, queda totalment prohibit comercialitzar 
sota les denominacions protegides referents a la producció agrària ecològica dins de la 
Unió europea qualsevol producte que sigui o que contingui productes de l’aqüicultura 
ecològica procedents de Noruega i/o d’Islàndia, a partir de la data d’aquesta comunicació. 
 
A la propera visita d’inspecció del CCPAE es verificaran les mesures preses davant aquesta 
comunicació. El fet de no complir amb les directrius d’aquesta comunicació podrà comportar 
l’obertura d’un expedient sancionador. 
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Documentació relacionada: 
 
 Document explicatiu de la Comissió Europea 
 
 
 
27 de febrer de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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