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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Importació a la UE de Noruega i Islàndia 

 
Març 2017 
 

Es poden reiniciar les importacions a la Unió Europea de 
productes ecològics de Noruega i Islàndia 
 

 
 Els productes ecològics de Noruega i Islàndia, incloent el 
salmó noruec ecològic, poden tornar a ser importats a la 
Unió Europea i comercialitzats segons la normativa 
ecològica de la UE després de la incorporació de la 
normativa vigent en l'acord sobre l'Europeu Espai 
Econòmic (EEE). 
 
El dies 16 i 17 de març de 2017, es van reunir a Brussel·les 
l'Standing Committee of the EFTA States' i l''EEA Joint 
Committee', arran dels quals es van prendre 22 decisions en 
l'acord de l'EEE.  
 
El 17 de març es va prendre una decisió molt esperada que 
posa fi al retard de 8 anys en què els productors ecològics de 
Noruega i Islàndia -els països de l'EEE en qüestió- estaven 
complint amb unes normes obsoletes de producció agrària 

ecològica que ja no eren d’aplicació a la UE. 
 
Com a resultat de l'adopció d'aquesta decisió, les importacions de salmó ecològic produït i 
certificat d'acord amb els reglaments de la UE des dels països de l'Espai Econòmic Europeu es 
poden reprendre a partir del 18 de març 2017. 
 
Les autoritats de l'EEE havien endarrerit la incorporació dels nous reglaments atès que s’havien 
presentat peticions d’excepció en determinades qüestions tècniques. Actualment, aquestes 
peticions han estat retirades. 
 
Documentació relacionada: 
 
 Nota de premsa de la Comissió Europea (17/03/2016) 
 
 
24 de març de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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