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Comunicació als importadors 

Circular Tècnica · Controls addicionals als importadors 

 
Març 2017 
 

Controls oficials addicionals als productes ecològics 
importats originaris d’Ucraïna, Kazakhstan i Federació 
Russa 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors 
importadors inscrits al registre del Consell que entre desembre de 2014 i febrer de 2015, els 
serveis de la Comissió Europea van detectar un volum molt alt d’enviaments de productes 
importats des d’Ucraïna cap a la Unió Europea que contenien residus de plaguicides no permesos 
per la normativa europea de producció ecològica. 
 
Aquestes irregularitats, sumades a la informació rebuda per part de les autoritats competents dels 
Estats Membres de la UE, van plantejar preguntes importants sobre la circulació de productes 
ecològics des d’Ucraïna cap a països propers (Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Kazakhstan, 
Kirguizistan, Moldàvia, Tadjikistan, Uzbekistan i Rússia). En data 3 de desembre de 2016 la 
Comissió Europea va aprovar unes directrius per als controls addicionals sobre els productes 
ecològics importats d’aquests països. 
 
Les autoritats competents de tots els Estats Membres de la UE han renovat el seu 
compromís de realitzar controls oficials addicionals sobre els productes ecològics 
importats d’Ucraïna, Kazakhstan i Federació Russa, de conformitat amb la revisió de les 
Directrius del 2016 i que han estat aprovades el 29 de novembre de 2016 per la Comissió 
Europea (consultables en anglès). 
 
És per això que el CCPAE comunica als operadors importadors que: 
 

1) El SOIVRE realitzaran els controls i la presa de mostra oficials addicionals als productes 
ecològics afectats en el punt d’entrada de la UE. 
 

2) Aquests controls s’aplicaran a les importacions realitzades des de l’1 de gener de 2017 i 
fins al 31 de desembre de 2017. 
 

3) Els països afectats són: Ucraïna, Kazakhstan i Federació Russa 
 

4) Els productes ecològics i aliments afectats procedents dels països esmentats o importats 
d’altres països però originaris d’un d’aquests 3 països, són els corresponents als següents 
CN-codes:  
 

 Capítol 10 – Cereals 
 

 Capítol 11 - Productes de molineria; malta; midons; inulina; gluten de blat 
 

 Capítol 12 - Llavors i fruits oleaginosos; grans diversos, llavors i fruita; plantes 
industrials o medicinals; palla i farratges (incloent 12.06 - Llavors de gira-sol) 

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/news/guidelines_addoffctrl_ukraine_russian_federation_and_kazakhstan_final.pdf
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 Capítol 23 - Residus i deixalles de les indústries alimentàries, farratges per als 

animals (incloent 23.06 - Coques i altres residus sòlids, ja sigui mòlts o granulats, 
de l'extracció de greixos o olis vegetals, excepte els de les partides 2304 o 2305) 

 
5) En qualsevol dels casos, per a totes les importacions es continua aplicant el que estableix 

la normativa europea de producció ecològica. Per tant, es continua aplicant allò establert a 
l’Article 84 del Reglament 889/2008, pel que fa a la informació sobre les remeses 
importades 
 

6) Al punt d’entrada de la mercaderia a la UE, es verificarà: 
 Certificat d’importació 
 Documents de declaració duanera 
 Documents de transport 
 Traçabilitat del producte i dels operadors: verificació de noms, adreces i certificació 

vàlida de tots els operadors del flux comercial 
 

7) Només es permetrà la sortida de les instal·lacions dels primers destinataris i que aquests 
productes es posin al mercat com a producte ecològic un cop les mesures de control 
establertes per aquestes directrius s’hagin portat a terme i hagin conclòs amb resultats 
satisfactoris.  
 

Què han de fer els operadors importadors inscrits al CCPAE? 
 
Tots aquells operadors importadors inscrits al CCPAE que importen els productes afectats dels 
països esmentats han de: 
 

1. Comunicar la previsió d’importació emplenant aquest formulari i enviant-lo a les 
adreces ccpae.daam@gencat.cat i beatriz.ochoa@gencat.cat  
 
2. Amb la màxima antelació possible, i mai en un temps inferior a 5 dies laborables, 
comunicar el dia exacte de l’entrada de mercaderia a les instal·lacions de l’operador a les 
adreces ccpae.daam@gencat.cat i beatriz.ochoa@gencat.cat 
 
3. Enviar al CCPAE els següents documents per a la seva verificació: 

 Certificat d’importació validat per l’autoritat duanera 

 Còpia de les analítiques realitzades per l’autoritat competent del servei de duanes. 
 
 
Més informació: 
 
Correu-e: ccpae.daam@gencat.cat 
Tel: 93 552 47 90 
 
Consultes tècniques telefòniques: de 10.00h a 14.00h 
 Sol·licitud de cita presencial amb un/a tècnic/a del CCPAE 
 
 
Atentament, 
 
 
 
1 de març de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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