Fișă informativă
Producția paralelă
834/2007, Articolul 11
Reguli generale privind producția agricolă
Întreaga exploatație agricolă va fi gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției
ecologice.
Cu toate acestea, conform condițiilor specifice, care urmează să fie stabilite în conformitate
cu procedura menționată în Articolul 37(2), o exploatație poate fi împărțită în unități clar
separate sau în locații de producție de acvacultură, care nu sunt gestionate toate conform
producției ecologice. În ceea ce privește animalele, vor trebui implicate specii diferite. În
ceea ce privește acvacultura, pot fi implicate aceleași specii, cu condiția să existe o separare
adecvată între locațiile de producție. În ceea ce privește plantele, vor fi implicate varietăți
diferite, care să poată fi diferențiate ușor.
În cazurile în care, în conformitate cu al doilea sub-alineat, nu toate unitățile unei exploatații
sunt folosite pentru producția organică, operatorul va trebui să păstreze terenul, animalele și
produsele utilizate pentru sau produse de către unitățile ecologice separate de acelea
utilizate pentru, sau produse de către unitățile neecologice și să țină evidențe adecvate
pentru a dovedi separația.
889/2008, Articolul 17
Producția simultană de animale ecologice și neecologice
Efectivele de animale neecologice pot fi prezente în exploatație, cu condiția să fie crescute în
unități, în care clădirile și parcelele sunt clar separate de unitățile, care produc în
conformitate cu regulile de producție ecologice și trebuie să fie implicată o specie diferită.
889/2008, Articolul 40
Producția paralelă
1. În cazul în care se aplică condițiile prevăzute în Articolul 22(2)(a) al Regulamentului (CE)
Nr. 834/2007, un producător poate opera unități de producție ecologică și neecologică în
aceeași zonă:
(a) în cazul producției de culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin
trei ani, unde varietățile nu pot fi diferențiate cu ușurință, dacă sunt îndeplinite următoarele
condiții:
(i) producția în cauză face parte dintr-un plan de conversie, cu privire la care producătorul își
ia un angajament ferm și care prevede începerea conversiei ultimei părți a zonei în cauză la
producția ecologică în cel mai scurt timp posibil, care nu poate depăși în niciun caz o
perioadă maximă de cinci ani.
(ii) au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura separarea permanentă a produselor
obținute din fiecare unitate avută în vedere.
(iii) autoritatea de control sau organismul de control este notificat(ă) cu privire la recoltarea
fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puțin 48 de ore în avans.
(iv) după finalizarea recoltării, producătorul informează autoritatea de control sau organismul
de control cu privire la cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză și la măsurile luate
pentru separarea produselor.
(v) planul de conversie și măsurile de control prevăzute în Capitolul 1 și 2 al Titlului IV au fost
aprobate de către autoritatea competentă, această aprobare va fi confirmată în fiecare an
după începerea planului de conversie.
(b) în cazul suprafețelor destinate cercetării agricole sau educației formale, acceptate de
autoritățile competente ale statelor membre și sub rezerva îndeplinirii condiților prevăzute la
litera (a)(ii)(iii)(iv) și în partea relevantă a punctului (v).
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(c) în cazul producției de semințe, de material de înmulțire vegetativă și de transplanturi, sub
rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute la litera (a)(ii)(iii)(iv) și în partea relevantă a punctului
(v).
(d) în cazul pășunilor să fie utilizate exclusiv pentru pășunat.
2. Autoritatea competentă poate autoriza exploatațiile, care efectuează cercetări agricole sau
educație formală, pentru a crește animale ecologice și neecologice din aceeași specie, în
cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) au fost luate măsuri corespunzătoare, notificate în prealabil autorității de control sau
organismlui de control, pentru a garanta separarea permanentă a animalelor, a produselor
animaliere, a gunoiului de grajd și a furajelor destinate fiecărei unități.
(b) producătorul informează autoritatea de control sau organismul de control în prealabil cu
privire la orice livrare sau vânzare de animale sau de produse animaliere.
(c) operatorul informează autoritatea de control sau organismul de control cu privire la
cantitățile exacte produse în unități, împreună cu toate caracteristicile, care să permită
identificarea produselor și confirmă faptul că au fost aplicate măsurile pentru separarea
produselor.
889/2008, Articolul 41
Gestionarea unităților apicole în scopul polenizării
În cazul în care sunt aplicabile condițiile prevăzute în Articolul 22(2)(a) al Regulamentului
(CE) Nr. 834/2007, în scopul acțiunilor de polenizare, un operator poate opera unități apicole
ecologice și neecologice pe aceeași exploatație, sub rezerva îndeplinirii tuturor cerințelor
producției ecologice, cu excepția dispozițiilor privind așezarea stupinelor. În acest caz,
produsul nu poate fi vândut ca produs ecologic.
Operatorul trebuie să păstreze documente justificative privind utilizarea acestei dispoziții.
889/2008, Articolul 25c
Producția simultană de animale de acvacultură ecologice și neecologice
1. Autoritatea competentă poate permite crescătoriilor de pești și pepinierelor să crească atât
puiet ecologic, cât și neecologic în aceeași exploatație, cu condiția să existe o separație
fizică clară între unități și un sistem de distribuție a apei separat.
2. În cazul producției de îngrășare, autoritatea competentă poate autoriza unități de producție
de animale de acvacultură ecologice și neecologice în cadrul aceleiași exploatații, cu condiția
respectării Articolului 6b(2) al acestui Regulament și în cazul în care sunt implicate etape de
producție diferite și perioade de manipulare a animalelor de acvacultură diferite.
3. Operatorii vor păstra documente justificative privind aplicarea dispozițiilor prevăzute în
prezentul Articol.
Cerințe specifice de control pentru plante și produse vegetale provenind din producția
agricolă sau din colectare.
889/2008, Articolul 73
Mai multe unități de producție administrate de același operator
În cazul în care un operator administrează mai multe unități de producție în aceeași zonă,
unitățile care produc culturi neecologice, împreună cu locațiile de depozitare pentru
produsele agricole intrate vor fi supuse, de asemenea, cerințelor de control specifice stabilite
în Capitolul 1 și în prezentul Capitol al prezentului Titlu.
Cerințele de control pentru animale și produse animaliere, care sunt produse prin
creșterea animalelor
889/2008, Articolul 79
Mai multe unități de producție administrate de același operator

K0327RO INFO-Sheet Parallel production RO INFO-Blatt Parallel Produktion 05.01.2019 22:46:50 Pagina 2 din 3

În cazul în care un operator administrează mai multe unități de producție, astfel cum se
prevede în Articolele 17(1), 40 și 41, unitățile care produc animele neecologice sau produse
animaliere neecologice vor fi supuse, de asemenea, sistemului de control așa cum se
prevede în Capitolul 1 și în prezentul Capitol al prezentului Titlu.
Cerințe de control specifice pentru producția de animale de acvacultură

889/2008, Articolul 79d
Mai multe unități de producție administrate de același operator
În cazul în care un operator administrează mai multe unități de producție, astfel cum se
prevede în Articolul 25c, unitățile care produc animale de acvacultură neecologice vor fi
supuse, de asemenea, sistemului de control așa cum se prevede în Capitolul 1 și în
prezentul Capitol.
În practică, acest lucru înseamnă următoarele pentru producția vegetală:
Culturi anuale și acele culturi cu o perioadă de cultivare mai mică de 3 ani:
Suprapunerea aceleiași culturi este permisă dacă:
• terenul are acordul autorității de cercetare agricolă sau de educație formală (școli)
• producția de semințe, material de înmulțire vegetativă și transplanturi
• utilizare exclusivă ca pășune
La culturile permanente, varietățile nu trebuie să se suprapună. Spre exemplu cazul merelor,
in care nu este posibil să existe soiul Gala în partea ecologică și în cea convențională.
Excepție: planul de conversie, pentru o perioadă maximă de 5 ani și numai după obținerea
aprobării guvernamentale.
Cazuri speciale: culturi arabile pe partea ecologică, pajiște pe partea convențională; datorită
rotației culturilor, se vor cultiva furaje pe terenurile arabile. Această suprapunere este
tolerată, însă clasificată în categoria furajelor convenționale.
Exemple de suprapunere inacceptabilă:
Grâu de toamnă/grâu de vară, orz de iarnă/orz de vară, ovăz de iarnă/ovăz de vară,
cultivarea în toamnă/cultivarea în primăvară a mușețelului, porumb boabe/porumb de siloz,
nutrețuri/furaje, ovăz galben/ovăz negru.
Exemple de cazuri permise:
Furaje/lucernă, furaje/trifoi roșu, fructe intensive/livadă – dacă sunt soiuri diferite.
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