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CIRCULAR TÈCNICA 01/2007:  
 
Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1991/2006 del Consell, de 
21 de desembre de 2006, pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2092/91 
sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris 
i alimentaris 
 
Benvolgut senyor, benvolguda senyora, 
 
Us informem que en data 2 de febrer de 2007, s’ha publicat al DOUE la correcció d’errors del 
Reglament (CE) 1991/2006 del Consell, de 21 de desembre de 2006, és a dir, el document 
correcte del Reglament (CE) 1991/2006. 
 
Aquest Reglament, que ha entrat en vigor l’1 de gener de 2007, modifica el règim 
d’importacions previst a l’article 11 del Reglament (CEE) 2092/91 i introdueix dos nous 

sistemes (de moment encara es continua mantenint el sistema actual) per a les 
importacions de productes de l’agricultura ecològica. Aquests dos nous sistemes són els 
següents: 
 

1. Un producte es podrà comercialitzar al mercat comunitari amb indicacions que facin 
referència a la producció ecològica, sempre que compleixi amb les normes de 
producció i etiquetatge establertes al reglament comunitari i els operadors implicats 
hagin sotmès les seves activitats a una autoritat o organisme de control reconeguts 
per la Comissió. Aquestes autoritats o organismes de control hauran d’estar inclosos  
en una llista que haurà ser aprovada pel Comitè europeu corresponent i publicada en 
un Reglament de la Comissió per a aquests efectes. En aquest nou sistema no 
s’exigirà que la mercaderia arribi acompanyada del certificat de control model 001. 

 
2. Un producte ecològic també podrà comercialitzar-se al mercat comunitari sempre que 

s’hagi obtingut conforme a unes normes de producció i etiquetatge equivalents a les 
establertes al reglament comunitari i els operadors implicats hagin estat també 
sotmesos al control d’un organisme o autoritat de control inclosos en una llista 
aprovada igualment pel Comitè europeu corresponent i publicada mitjançant el 
corresponent Reglament de la Comissió. En aquest nou sistema sí que se seguirà 
exigint que la mercaderia arribi acompanyada del certificat de control model 001. 

 
Us adjuntem a aquesta circular el Reglament (CEE) 1991/2006, que també podreu trobar, a 
la pàgina web del Consell: 

 
www.ccpae.org 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
Amaya Prat Solís 
Directora tècnica 
 
Barcelona, 15 de febrer de 2007 
 


