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Istoric:
La sfârșitul anului 2011, comisarul european pentru agricultură de atunci, Dacian Cioloș, a început
evaluarea Regulamentului privind producția ecologică. După ani de discuții, procesul legislativ al UE
a fost finalizat în luna mai 2018, iar partea de bază a noului Regulament privind producția ecologică a
fost publicat.
Acest nou regulament privind producția ecologică a primit numărul 2018/848 și intră în vigoare la
data de 1 ianuarie 2021.
Însă acesta este "doar" "actul de bază". Multe reglementări detaliate, așa-numitele "acte juridice
secundare", nu sunt încă elaborate și, prin urmare, sunt necunoscute. Acestea sunt dezbătute în
prezent și vor fi publicate după luarea deciziilor la nivelul UE. Acestea se aplică, de asemenea, de la
1 ianuarie 2021 și, prin urmare, trebuie să fie publicate în timp util înainte de intrarea în vigoare a
Regulamentului.
În mod similar cu Regulamentele privind producția ecologică actuale, noua lege privind producția
ecologică include reglementări privind producția și procesarea, reglementări privind etichetarea
produselor ecologice și cerințele pentru inspecție. Dispozițiile deja publicate nu sunt complete, după
cum s-a menționat mai sus. Încă mai conțin numeroase ambiguități și contradicții, precum și domenii
care urmează să fie reglementate în fiecare Stat Membru. Din acest motiv, o prezentare finală a
modificărilor nu este posibilă în momentul de față.
Cu toate acestea, vrem să vă informăm cu privire la inovațiile fixate deja.

Cele mai importante modificări cunoscute în prezent
Domeniul de aplicare
Domeniul de aplicare a fost extins. De exemplu, pe viitor, ceara de albine, uleiurile esențiale și lâna
neprocesată, precum și sarea pot fi certificate ca produse ecologice.
Reglementări privind producția pentru agricultură
Producția vegetală
Se face referire în mod specific la reproducerea soiurilor, care sunt deosebit de potrivite pentru
agricultura ecologică și la utilizarea lor preferată.
Baza de date a semințelor ecologice deja solicitată trebuie să includă și materialul reproductiv
vegetal ecologic. Autorizația se va aplica apoi tuturor tipurilor de materiale reproductive vegetale
neecologice (de exemplu, viță-de-vie, pomi tineri, arbuști...). Răsadurile trebuie să continue să fie
ecologice.
În contradicție cu reglementările valabile privind circulația semințelor și a materialului reproductiv
vegetal la nivelul UE, în prezent este posibil în mod explicit să se introducă pe piață „material
eterogen”. Acesta este un material reproductiv vegetal, care nu este înregistrat ca un „soi” definit.
Înainte de comercializarea unui astfel de „material eterogen”, furnizorul trebuie să furnizeze o
notificare detaliată autorității competente.
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În plus față de utilizarea materialului reproductiv vegetal eterogen, se menționează următoarele noi
metode suplimentare de evitare a deteriorării culturilor:
 utilizarea biofumigării (cultivarea culturilor de captură, care eliberează substanțe de reducere
a agenților patogeni)
 utilizarea solarizării (creșterea temperaturii solului prin folii (pelicule) pentru a reduce
buruienile și agenții patogeni)
 utilizarea tratamentului cu aburi pentru cultivarea protejată, până la o adâncime de maxim
10cm
Pentru a menține și crește fertilitatea și activitatea biologică a solului, este în continuare nevoie de
utilizarea gunoiului de grajd de origine animală sau a altor substanțe organice. Dar aceste substanțe
– și acest lucru este nou – trebuie să provină din producția ecologică și ar trebui, de preferință, să
continue să fie compostate. Lista îngrășămintelor admise este încă în curs de elaborare.
Va fi creată o listă a produselor permise pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și a instalațiilor
utilizate pentru producția vegetală.
Creșterea animalelor
Dispozițiile privind iepurii și animalele cervine au fost adăugate la Regulamentul privind producția
ecologică.
Originea animalelor
În fiecare Stat Membru trebuie stabilite baze de date privind animalele ecologice disponibile, inclusiv
peștii ecologici juvenili – cu excepția păsărilor de curte și a albinelor.
Toate introducerile de animale neecologice – cu excepția albinelor – trebuie aprobate în prealabil.
Înainte de a aplica pentru animalele neecologice permise, fermierul trebuie să verifice baza de date,
pentru a vedea dacă solicitarea sa este justificată. Modul în care va fi organizată prelucrarea acestor
autorizații nu a fost determinată încă.
Pentru stupine, numărul de mătci/roiuri neecologice permise anual a crescut de la10 la 20 %.
Atunci când este constituită pentru prima dată o turmă sau o cireadă, limita de vârstă pentru iepurii
de reproducție neecologici introduși în unitate este stabilită la 3 luni. Iepurii de reproducție
neecologici mai în vârstă pot fi introduși în unitate până la o limită de 20% din numărul total de
animale adulte.
Pentru "unitățile mici" cu mai puțin de 10 iepuri sau animale cervine (în număr egal cu
rumegătoarele), reînnoirea cu animale neecologice este limitată la un animal pe an.
Perioada de conversie pentru rațele Pekin introdusă înainte ca ele să împlinească trei zile, este de
șapte săptămâni (deocamdată 2/3 din durata vieții).
Hrănire
Cota permisă a furajelor în conversie din rația anuală de hrană a fost redusă de la 30 la 25 %.
În cazul în care alimentarea cu furaje în zona exterioară este limitată (de exemplu, în cazul unei
înveliș de zăpadă care durează mult sau al perioadelor de secetă îndelungate), la furajul păsărilor
trebuie adăugat furaj grosier.
Utilizarea unor furaje proteice neecologice în proporție de 5% este posibilă numai după confirmarea
de către autoritatea competentă a indisponibilității furajelor ecologice pentru
 purceii până la 35 kg
 păsările tinere (limita de vârstă urmează a fi stabilită)
și numai pentru anumiți compuși proteici, care urmează să fie determinați.
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Rezilierea excepțiilor/derogărilor
Rezilierea excepțiilor pentru animalele neecologice și pentru furajele neecologice este stabilită la
data de 31 decembrie 2035. Cu toate acestea, această dată poate fi mutată înainte sau înapoi de la
sfârșitul anului 2025, în funcție de disponibilitate. Baza deciziei va fi un raport, pe care Comisia
Europeană trebuie să îl întocmească până la sfârșitul anului 2025.
Adăpostirea și practicile de adăpostire
Încă lipsesc reglementările detaliate privind adăpostirea (de exemplu, suprafețele minime,
proiectarea grajdurilor și a zonelor libere). În orice caz, următoarele modificări au fost deja stabilite:
Toate animalele
În zonele libere sunt necesare adăposturi pentru umbrire și pentru protecția împotriva vremii extreme.
Viței
Trebuie acordată o atenție specială interzicerii adăpostirii vițeilor în boxe individuale în primele 7 zile
de viață, cu excepția animalelor individuale pentru o perioadă limitată și în măsura în care sunt
justificate din motive veterinare. Într-un astfel de caz, vițeii trebuie păstrați în spații, care au o podea
solidă și se va asigura un așternut de paie (nu este permis un alt material de așternut unic). Podelele
din șipci sunt complet interzise.
Animalele cervine
În plus față de consolidarea deja necesară a solului din locurile de hrănire, aparatul de alimentare
trebuie să fie echipat cu un acoperiș.
Animalele porcine
Cu câteva zile înainte de a făta purceii, scroafelor trebuie să li se asigure o cantitate de paie sau alt
material natural adecvat pentru a le permite să construiască cuiburi.
Păsări
Jumulirea păsărilor ecologice vii va fi interzisă și se aplică indiferent de legislația națională privind
bunăstarea animalelor în întreaga UE.
Iepuri
Nu mai există nicio diferență între iepurii puși la îngrășat și iepurii de reproducție. Prin urmare, iepurii
de reproducție trebuie ținuți și certificați în conformitate cu cerințele noului Regulament privind
producția ecologică.
Spre deosebire de dispozițiile actuale, iepurii trebuie să aibă acces la pășuni pentru păscut ori de
câte ori permit condițiile, furajele trebuind să cuprindă cel puțin 60% din dietă. Toți iepurii (inclusiv
iepurii de reproducție) trebuie păstrați în grupuri.
Toți iepurii vor avea acces la
 adăposturi acoperite, inclusiv ascunzișuri întunecate;
 un țarc în aer liber cu vegetație, de preferință o pășune;
 o platformă ridicată pe care pot sta, fie în interior, fie în exterior;
 material de cuibărit pentru toate iepuroaicele care alăptează.
Operațiuni
Următoarele operațiuni rămân permise de la caz la caz, dar numai după autorizarea de către
autoritatea competentă:
 tăierea cozilor: numai la oi
 tăierea ciocurilor păsărilor efectuată în primele trei zile de viață
 tăierea coarnelor
 excizia mugurilor cornurali
Operatorul trebuie să furnizeze o justificare atunci când își adresează cererea autorității. O
autorizație poate fi acordată în cazul în care operațiunea îmbunătățește sănătatea, bunăstarea sau
igiena animalelor sau dacă siguranța lucrătorilor ar fi compromisă în caz contrar. Cum va fi
organizată prelucrarea autorizațiilor în Austria nu s-a stabilit încă.
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Inelele de cauciuc pe cozi și ciupirea dinților sunt interzise.
Castrarea fizică rămâne permisă, iar imunocastrarea rămâne interzisă.
Reglementări de producție pentru acvacultură:
Vor exista distanțe minime între unitățile ecologice și cele neecologice, care urmează să fie stabilite.
Introducerea animalelor tinere ale speciilor, care nu s-au dezvoltat ca organice, va fi posibilă în
proporție de 50% din stoc, după acordarea unei autorizații de către Statul Membru. Statul Membru
poate acorda o astfel de aprobare până la data de 1 ianuarie 2021 pentru speciile, care nu sunt
suficient de disponibile în calitate ecologică. Însă această excepție este limitată la sfârșitul anului
2022 și nu poate fi reînnoită.
Perimetrul (‘interfața sol-apă’) care trebuie să aibă vegetație naturală a crescut de la 5 la 10 %.
Regulile de producție pentru produsele alimentare și furajele prelucrate
A fost clarificat faptul că toate stocurile de produse, care au fost produse în conformitate cu
regulamentul actual privind produsele ecologice, pot fi introduse pe piață până la epuizarea
stocurilor.
Va exista o listă cu agenții de curățare și dezinfecție autorizați. Doar aceștia vor putea fi utilizați.
De asemenea, va exista o listă de metode de procesare acceptabile. Doar acestea pot fi utilizate în
producția de produse ecologice.
Vin
Tratamentul termic este permis până la 75°C, în prezent până la 70°C. Proceduri și substanțe
suplimentare permise necesită în continuare aprobare.
Furaje
Pentru următoarele domenii, listele de resurse permise trebuie încă să fie elaborate:
 materiale furajere neecologice
 materiale furajere de origine minerală
 aditivi pentru furaje și adjuvanți tehnologici
Drojdii folosite ca hrană sau furaje
Substratul va fi produs ecologic. În cazul indisponibilității, până la 31 decembrie 2023 se poate folosi
extract de drojdie neecologic sau autolizat de drojdie până la un conținut de 5 % din substanța
uscată.
Transport și depozitare:
Obligația de închidere în timpul transportului față de alte societăți sau unități nu se aplică în cazul în
care transportul include numai produse ecologice sau numai produse în conversie.
Bunurile importate din țări terțe TREBUIE să fie închise. Închiderea trebuie să facă imposibilă
schimbarea conținutului. Închiderea ambalajului trebuie verificată la momentul primirii bunurilor,
trebuind păstrată o evidență a rezultatului inspecției.
În facilitățile de depozitare sunt permiși numai detergenții și dezinfectanții autorizați. Lista este încă în
curs de elaborare.

Etichetare
K0419RO Compilation new Organic Regulation RO
Zusammenfassung neue EU-Bio-Basisverordnung 14.03.2019 14:29:26 Pagina 4 din 6

Ce este nou cu privire la etichetare este faptul că, în conformitate cu starea actuală, nu va mai exista
niciun text obligatoriu pentru bunurile în conversie. Se specifică doar că termenul „în conversie” sau o
desemnare corespunzătoare trebuie să fie utilizat împreună cu termenul „ecologic”.
La furajele combinate, toate ingredientele agricole trebuie să provină din producția ecologică. Aceste
ingrediente ecologice trebuie să reprezinte 95 % din conținutul de substanță uscată al furajului.
Declarația necesară în prezent „poate fi utilizat(ă) în producția ecologică în conformitate cu...” nu mai
este necesară.
Și indicarea originii ingredientelor în siglă este formulată sub formă de texte obligatorii fixe. Toleranța
de 2 % pentru ingredientele din alte regiuni a crescut la 5 %.
Pentru utilizarea siglei ecologice a UE în scopuri publicitare, informative sau educaționale s-a
clarificat acum să sigla va fi utilizată în astfel de cazuri fără indicarea originii și fără codul numeric al
organismului de control.
Control
Cerințele pentru autorități, organismele de control și societăți în cazul unei neconformități suspectate
și efective vor fi reproiectate.
Noile dispoziții sunt rezultatul unei discuții foarte lugni. Totul a început cu ideea Comisiei Europene
de a elimina imediat statutul ecologic al produsului în prezența reziduurilor de pesticide, care
depășesc o valoare de prag, indiferent de cauza reziduului, adică indiferent de respectarea
reglementărilor de către conducerea societății.
Această abordare nediferențiată a problemei reziduurilor a fost depășită deocamdată în cadrul unor
lungi discuții. Cu toate acestea, au fost stabilite deja unele schimbări fundamentale:
Obligațiile și măsurile operatorului în caz de nerespectare suspectată a reglementărilor corespund
cerințelor actuale. În orice caz, societatea trebuie să ia „măsuri de precauție” pentru a evita prezența
produselor și a substanțelor neautorizate. Nu s-au stabilit încă care vor fi aceste măsuri de precauție
cu exactitate.
În prezența unor substanțe neautorizate într-un produs ecologic, organismul de inspecție trebuie să
investigheze imediat dacă au fost respectate „măsurile de precauție”. Până la clarificarea cazului,
produsul afectat nu trebuie introdus pe piață cu o etichetă ecologică.
Produsul își pierde în mod irevocabil statutul ecologic, dacă se dovedește că respectivul comerciant
a folosit substanțe interzise și/sau dacă nu au fost luate măsurile de precauție.
Importul
Produsele etichetate ca „ecologice” pot fi importate dintr-o țară terță doar dacă se conformează
domeniului de aplicare al noului regulament privind producția ecologică.
În plus, acestea trebuie
fie
să respecte principiile, regulile de producție și cerințele de etichetare ale noului Regulament
privind producția ecologică, și anume toate dispozițiile trebuie respectate pe deplin. Nu mai
există nicio modalitate de a face ajustări locale în alte regiuni ale lumii. Conformitatea trebuie
verificată de organismele de control sau de autoritățile recunoscute de Comisia Europeană.
Cu toate acestea, Comisia Europeană poate autoriza alte produse de intrare pentru o perioadă
limitată de timp pentru țările terțe și „regiunile ultra-periferice ale Uniuniii” (de exemplu, teritoriile
franceze de peste mări).
sau
să fie echivalente unui acord comercial
sau
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să fie în conformitate cu actualul Regulament privind producția ecologică (Regulamentul
834/2008).
Echivalența în cadrul acordurilor comerciale este acordată (doar) acelor "terțe țări recunoscute" cu
care există un acord comercial, care include o garanție de conformitate cu normele UE. În prezent
există 13 state cu astfel de acorduri comerciale (de exemplu, Canada, SUA, Japonia...).
Echivalența în contextul Regulamentului 834/2008 pe baza certificatelor de inspecție se aplică numai
până la sfârșitul anului 2025.
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