
Propunerile AO BIOS la proiectul de Lege privind producţia agroalimentară ecologică 

şi etichetarea produselor ecologice 

 

Echipa BIOS a dat multiple propuneri privind proiectul de lege. Printre ele se enumără atât 

comentarii generale, cât și specifice. Comentarii 

generale: 

• Descrie prea mult litera legii și prea puțin 

spiritul acesteia (adică nu menționează deloc 

filozofia AE, umanismul AE, beneficiile AE, 

legătura cu sănătatea oamenilor și ecologia 

țării) 

• Se bazează prea mult pe mecanisme punitive și 

nu admite aproape deloc mecanisme de 

încurajare cu excepția subvenţiilor din Fondul 

naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, care pot fi sau pot sa nu fie. 

• Nu s-a luat în considerație ce a fost bun în legea veche a noastră, dar ea presupune reguli 

de productie, comentariile aduse de noi vizeaza acest aspect, care este omis în actuala 

lege, cee ace nu este în conformitate cu Regulamentului (UE) 2018/848, deoarece fără 

normele de producție legea noua nu este lege, ci doar intenții. 

• Este tradus Regulamentul "mot-a-mot". Trebuie de tradus profesional și de adaptat la 

condițiile noastre ca să fie înțeles și de fermieri. 

 

Unele comentarii specifice: 

 

Trebuie să excludem din denumire “agroalimentară”. Legea privind agricultura ecologică 

include totul, dar când ne axam pe producție omitem ceva mult mai important sistemul, 

filozofia care sta la baza AE. Cuvântul respectiv nu este în denumirea Regulamentului (UE) 

2018/848. 

Preambula de scris în următoarea redacție: Prezenta lege transpune articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,42, 43, 44, 45,   46,   51,   52,   

53   a   Regulamentului   (UE)   2018/848   al Parlamentului   European   și   al   Consiliului   

privind   producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (L 150/14.6.2018, p. 1-92). 

De adăugat un articol care ar spune ce este agricultura ecologică –  în  conformitate  cu  punctul  

1  și   2  a  Regulamentului  (UE) 2018/848: Întrucât: Producția ecologică este un sistem global 

de gestionare agricolă și de producție alimentară care combină cele mai bune practice de mediu 

și de acțiune climatică, un nivel înalt al biodiversității, conservarea resurselor naturale și 

aplicarea unor standarde înalte privind bunăstarea animalelor și a unor standarde de producție 

ridicate care îndeplinesc cerințele tot mai multor consumatori, care   doresc   produse   obținute   

cu   ajutorul   unor   substanțe   și procese naturale. Astfel, producția ecologică joacă un dublu 

rol social, deoarece, pe de o parte, alimentează o piață specifică ce răspunde cererii de produse 

ecologice a consumatorilor, iar, pe de   altă   parte, furnizează   bunuri   disponibile   public   

care contribuie   la   protecția   mediului   și   la   bunăstarea   animalelor, precum și la dezvoltarea 

rurală. 

 



Articolul 2. Scopul și domeniul de aplicare. Propunem în următoarea redacție: Scopul 

prezentei legi constă în armonizarea cadrului legislativ şi instituțional cu cel al Uniunii 

Europene, care asigură bazele unei dezvoltări durabile a producției ecologice și protecției 

mediului, stabilind în același timp funcționarea eficientă a pieței, garantând concurența loială, 

asigurând încrederea consumatorilor și protejând interesele acestora. 

 

La Articolul 3. De adăugat încă câteva definiții care sunt încluse în textul legii sau în anexe: 

• „Măsuri preventive” înseamnă măsuri care trebuie luate de către operatori în fiecare 

etapă a producției, pregătirii și distribuției pentru a asigura conservarea biodiversității 

și calitatea solului, măsuri pentru prevenirea și controlul dăunătorilor și bolilor și măsuri 

care urmează să fie luate pentru prevenirea efectelor negative asupra mediului, a 

sănătății animalelor și a sănătății plantelor; 

• „Măsuri de precauție” înseamnă măsuri care trebuie luate de operatori în fiecare etapă 

a producției, pregătirii și distribuției pentru a evita contaminarea cu produse sau 

substanțe care nu sunt autorizate pentru utilizare în producția ecologică în conformitate 

cu prezentul regulament și pentru a evita amestecarea produselor ecologice cu produse 

neecologice; 

• „Exploatație” înseamnă toate unitățile de producție care funcționează cu management 

unic pentru producerea de produse vii sau neprelucrate de origine agricolă, inclusiv 

produse provenite din acvacultură și apicultură; 

 

Articolul 11 Interzicerea utilizării OMG-urilor 

(3). Nu este suficient să presupunem că nu s-au folosit OMG-uri dacă nu scrie pe etichetă. În 

multe țări nu e obligatorie etichetarea produselor cu OMG și astfel de prevedere le deschide 

ușa să polueze produsele organice cu OMG-uri, așa că trebuie să fie o prevedere clară de 

interzicere a utilizării OMG-urilor. 

După Articolul 11 trebuie de inclus Articolul 12 din Regulamentul (UE) 2018/848  

 

Articolul 12. Norme privind producția vegetală Operatorii care produc plante sau produse 

vegetale respectă, în special, normele detaliate prevăzute în partea I din Anexa II. 

După acest articol (Articolul 12) trebuie de inclus Articolul 14 din Regulamentul (UE) 

2018/848  

 

Articolul 13. Norme privind producția animalieră  

Operatorii care cresc animale se conformează, în special, normelor detaliate de producție 

prevăzute în anexa II partea II și în orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) 

de la prezentul articol. 

După acest articol (Articolul 13) trebuie de inclus Articolul 15 din Regulamentul (UE) 

2018/848  

 

Articolul 14. Norme de producție aplicabile algelor și animalelor de acvacultură 

Operatorii care produc alge și animale de acvacultură respectă, în special, normele detaliate 

de producție prevăzute în anexa II partea III și în orice act de punere în aplicare menționat la 

alineatul (3) de la prezentul articol. 

După acest articol (Articolul 14) trebuie de inclus Articolul 16 din Regulamentul (UE) 

2018/848  



Articolul 15. Norme de producție privind alimentele prelucrate 

Operatorii care produc alimente prelucrate respectă, în special, normele detaliate de producție 

prevăzute în anexa II partea IV și în orice act de punere în aplicare menționat la alineatul (3) 

din prezentul articol. 

După acest articol (Articolul 15) trebuie de inclus Articolul 17 din Regulamentul (UE) 

2018/848  

 

Articolul 16. Norme de producție privind hrana prelucrată pentru animale  

Operatorii care produc hrană prelucrată pentru animale respectă, în special, normele detaliate 

de producție prevăzute în anexa II partea V și în orice act de punere în aplicare menționat la 

alineatul (3) de la prezentul articol.. 

După acest articol (Articolul 16) trebuie de inclus Articolul 18 din Regulamentul (UE) 

2018/848  

Articolul 17. Norme de producție privind vinul. Operatorii care produc produse în sectorul 

vitivinicol respectă în special normele de producție detaliate prevăzute în partea VI din anexa 

II. 

După acest articol (Articolul 17) trebuie de inclus Articolul 19 din Regulamentul (UE) 

2018/848  

 

Articolul 18. Norme de producție privind drojdia utilizată ca aliment sau ca hrană 

pentru animale 

Operatorii care produc drojdie destinată utilizării ca aliment sau ca hrană pentru animale 

respectă în special normele de producție detaliate prevăzute în partea VII din anexa II. 

 

După Articolul 14  trebuie incluse 2 articole (28 și 29) din Regulamentul (UE) 2018/848 

privind Măsuri de precauție pentru a evita prezența produselor și substanțelor 

neautorizate  

Și Măsurile care trebuie luate în cazurile de prezență a unor produse sau substanțe 

neautorizate: 

 

Articolul 28  

Măsuri de precauție pentru a evita prezența produselor și substanțelor neautorizate  

(1) Pentru a evita contaminarea cu produse sau substanțe neautorizate în conformitate cu 

articolul 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producția ecologică, 

operatorii iau următoarele măsuri de precauție în fiecare etapă a producției, pregătirii 

și distribuției:  

(a) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a identifica riscurile de 

contaminare a producției și a produselor ecologice cu produse sau substanțe 

neautorizate, inclusiv identificarea sistematică a etapelor procedurale esențiale;  

(b) instituie și mențin măsuri proporționale și adecvate pentru a evita riscurile de 

contaminare a producției și a produselor ecologice cu produse sau substanțe 

neautorizate;  

(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu regularitate; și  



(d) respectă alte cerințe relevante din prezentul regulament, care asigură separarea 

produselor ecologice, în conversie și neecologice.  

 

(2) În cazul în care un operator suspectează, din cauza prezenței unui produs sau a unei 

substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru 

utilizarea în producția ecologică, într-un produs care este conceput pentru a fi utilizat 

sau comercializat ca produs ecologic sau în conversie, că acesta din urmă nu respectă 

prezentul regulament, operatorul:  

(a) identifică și izolează produsul în cauză;  

(b) verifică dacă suspiciunea poate fi probată;  

(c) nu plasează produsul în cauză pe piață ca produs ecologic sau în conversie și nu îl 

utilizează în producția ecologică, decât dacă suspiciunea poate fi exclusă;  

(d) în cazul în care suspiciunea este probată sau în cazul în care nu poate fi exclusă, 

informează imediat autoritatea competentă relevantă sau, după caz, autoritatea de 

control sau organismul de control relevant, prezentându-i elementele disponibile, 

după caz;  

(e) cooperează pe deplin cu autoritatea competentă relevantă sau, după caz, cu 

autoritatea de control ori cu organismul de control relevant la identificarea și 

verificarea motivelor pentru prezența produselor sau substanțelor neautorizate.  

 

Articolul 29  

Măsurile care trebuie luate în cazurile de prezență a unor produse sau substanțe 

neautorizate  

(1) Atunci când autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori 

organismul de control primește informații probate cu privire la prezența unor produse 

sau substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru 

utilizarea în producția ecologică sau a fost informată de un operator în conformitate 

cu articolul 28 alineatul (2) sau detectează astfel de produse ori substanțe într-un 

produs ecologic sau în conversie:  

(a) efectuează imediat o anchetă oficială cu scopul de a stabili sursa și cauza în 

vederea verificării respectării articolului 9 alineatul (3) primul paragraf și a articolului 

28 alineatul (1); o astfel de anchetă trebuie finalizată cât mai curând posibil, într-un 

termen rezonabil, și trebuie să tină seama de durabilitatea produsului și de 

complexitatea cazului;  

(b) interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în cauză ca produse 

ecologice sau în conversie cât și utilizarea lor în producția ecologică, în așteptarea 

rezultatelor anchetei, astfel cum se menționează la litera (a). 
 

(2) Produsul în cauză nu se comercializează ca produs ecologic ori în conversie și nu se 

utilizează în producția ecologică în cazul în care autoritatea competentă sau, după caz, 

autoritatea de control ori organismul de control a stabilit că operatorul respectiv:  

(a) a utilizat produse sau substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) 

primul paragraf pentru utilizare în producția ecologică;  

(b) nu a luat măsurile de precauție menționate la articolul 28 alineatul (1); sau  

(c) nu a luat măsuri ca urmare a solicitărilor anterioare relevante din partea 

autorităților competente, a autorităților de control sau a organismelor de control.  



(3) Operatorului în cauză i se acordă posibilitatea de a-și prezenta observațiile cu privire 

la rezultatele anchetei menționate la alineatul (1) litera (a). Autoritatea competentă 

sau, după caz, autoritatea de control sau organismul de control ține un registru al 

anchetei efectuate.  

În cazul în care este necesar, operatorul în cauză ia măsurile corective necesare pentru 

evitarea unei viitoare contaminări.  

(4) Autoritățile competente păstrează documente referitoare la rezultatele anchetelor 

menționate la alineatul (1), precum și referitoare la toate măsurile care au fost luate în 

scopul formulării unor bune practici și cu alte măsuri de evitare a prezenței unor 

produse și substanțe neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf 

pentru utilizarea în producția ecologică. 

Este incoerență în 2 articole. Astfel, în art. 15 (3) se menționează că “Produsele obținute în 

timpul perioadei de conversie nu se etichetează și nu se promovează drept produse ecologice 

sau produse în conversie”, iar în  

Articolul 17 „Atunci când produsele poartă termeni menționați la articolul 15 alineatul (1), 

inclusiv produsele etichetate ca fiind produse în conversie în conformitate cu articolul 15 

alineatul (3)„. În acest caz de ce nu ar fi o etichetă a produselor în conversie, îndeosebi că în 

Art 17 aceasta se menționează ca posibilitate? 

Articolul 22. Competenţa Guvernului 

De adăugat un alineat: 

e) promovează cunoștințele agriculturii ecologice în domeniu și și sensibilizează fermierii și 

consumatorii despre beneficiile agriculturii ecologice. 

După Articolul 25  trebuie incluse articolele 39-43 din Regulamentul (UE) 2018/848  

 

Articolul 39  

Norme suplimentare privind acțiunile care trebuie întreprinse de către operatori și 

grupurile de operatori  

(1) În plus față de obligațiile prevăzute la articolul 15 din Regulamentul (UE) 2017/625, 

operatorii și grupurile de operatori:  

(a) țin registre pentru a demonstra respectarea prezentului regulament;  

(b) efectuează toate declarațiile și alte comunicări care sunt necesare în vederea 

controalelor oficiale;  

(c) iau măsuri practice relevante pentru a asigura respectarea prezentului regulament;  

(d) furnizează, sub forma unei declarații care urmează să fie semnată și actualizată, 

după caz:  

(i) descrierea completă a unității de producție ecologice sau în conversie și a 

activităților care urmează să fie desfășurate în conformitate cu prezentul regulament;  

(ii) măsurile practice relevante care urmează să fie luate pentru a asigura respectarea 

prezentului regulament; 

(iii) un angajament:  

— să informeze în scris și fără întârzieri nejustificate cumpărătorii produselor 

și să facă schimb de informații relevante cu autoritatea competentă sau, după 

caz, cu autoritatea de control sau cu organismul de control, în cazul în care o 



suspiciune de nerespectare a fost probată, o suspiciune de nerespectare nu 

poate fi exclusă sau a fost constatată o nerespectare care afectează integritatea 

produselor în cauză;  

— să accepte transferul dosarului de control, în caz de schimbare a 

organismului de control ori a autorității de control, sau, în cazul retragerii din 

producția ecologică, păstrarea dosarului de control timp de cel puțin cinci ani 

de către ultima autoritate de control sau ultimul organism de control;  

— să informeze imediat autoritatea competentă sau autoritatea ori organismul 

desemnat în conformitate cu articolul 34 alineatul (4) în cazul retragerii din 

producția ecologică; și  

— să accepte schimbul de informații dintre autoritățile sau organismele 

respective în cazul în care subcontractanții sunt verificați de autorități de 

control sau organisme de control diferite.  

 

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a furniza detalii și specificații 

privind:  

(a) registrele pentru a demonstra respectarea prezentului regulament;  

(b) declarațiile și alte comunicări care sunt necesare în vederea controalelor oficiale;  

(c) măsurile practice relevante pentru asigurarea respectării prezentului regulament.  

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 55 alineatul (2).  

 

Articolul 40  

Norme suplimentare privind delegarea anumitor atribuții oficiale de control și atribuții 

legate de alte activități oficiale  

(1) Autoritățile competente pot delega organismelor de control anumite atribuții oficiale 

de control și anumite atribuții legate alte activități oficiale doar dacă, pe lângă 

condițiile prevăzute în capitolul III din Regulamentul (UE) 2017/625, sunt îndeplinite 

și următoarele condiții:  

(a) delegarea conține o descriere detaliată a atribuțiilor delegate oficiale de control și a 

atribuțiilor delegate legate de alte activități oficiale, inclusiv a obligațiilor de raportare 

și a altor obligații specifice, precum și a condițiilor în care organismul de control le 

poate efectua. În special, organismul de control transmite autorităților competente 

pentru aprobare prealabilă următoarele:  

(i) procedura sa de evaluare a riscurilor prin care se stabilește, în special, baza 

pentru intensitatea și frecvența verificării respectării de către operatori și 

grupuri de operatori, care este constituită pe baza elementelor menționate la 

articolul 9 din Regulamentul (UE) 2017/625 și a articolului 38 din prezentul 

regulament și care trebuie urmată în vederea controalelor oficiale la operatori 

și grupuri de operatori;  

(ii) procedura de control standard instituită, care trebuie să conțină o descriere 

detaliată a măsurilor de control pe care organismul de control se angajează să 

le aplice operatorilor și grupurilor de operatori care fac obiectul controalelor 

sale;  



(iii) o listă de măsuri care sunt în conformitate cu catalogul comun menționat 

la articolul 41 alineatul (4) și care urmează să fie aplicate operatorilor și 

grupurilor de operatori în cazurile de nerespectare suspectată sau constatată;  

(iv) mecanismele pentru monitorizarea eficace în ceea ce privește atribuțiile 

oficiale de control și atribuțiile legate de alte activități oficiale efectuate față 

de operatori și grupuri de operatori și mecanismele pentru raportarea cu privire 

la atribuțiile respective.  

 

Organismul de control notifică autorității competente orice modificare ulterioară adusă 

elementelor menționate la punctele (i)-(iv);  

(b) autoritățile competente respective dispun de proceduri și mecanisme pentru a 

asigura supravegherea organismelor de control, inclusiv verificarea eficacității, 

independenței și obiectivității modului în care se execută atribuțiile delegate, în 

special în ceea ce privește intensitatea și frecvența verificării respectării.  

 

Cel puțin o dată pe an, autoritățile competente organizează audituri ale organismelor de 

control cărora le-au delegat atribuții oficiale de control sau atribuțiile legate de alte activități 

oficiale.  

 

(2) Prin derogare de la articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, 

autoritățile competente pot delega unui organism de control decizia cu privire la 

atribuțiile prevăzute la articolul 138 alineatul (1) litera (b) și la articolul 138 alineatele 

(2) și (3) din regulamentul respectiv. 

(3) Autoritățile competente nu deleagă organismelor de control următoarele atribuții 

oficiale de control și atribuții legate de alte activități oficiale:  

(a) supravegherea și auditul altor autorități de control sau organisme de control;  

(b) competența de a acorda derogări, altele decât derogările pentru utilizarea 

materialului de reproducere a plantelor care nu a fost obținut din producția ecologică;  

(c) capacitatea de a primi notificări ale activității de către operatori sau grupuri de 

operatori, în temeiul articolului 34 alineatul (1) din prezentul regulament;  

(d) stabilirea unui catalog comun de măsuri astfel cum se menționează la articolul 41 

alineatul (4) din prezentul regulament.  

(4) Autoritățile competente nu deleagă unor persoane fizice atribuții oficiale de control 

sau atribuțiile legate de alte activități oficiale.  

(5) Autoritățile competente se asigură că informațiile primite de la organismele de și 

informațiile privind măsurile aplicate de organismele de control în caz de nerespectare 

constatată sau probabilă sunt colectate și utilizate de autoritățile competente pentru 

supravegherea activităților organismelor de control respective.  

(6) În cazul în care o autoritate competentă retrage complet sau parțial delegarea anumitor 

atribuții oficiale de control sau a anumitor atribuții legate de alte activități oficiale, 

aceasta decide dacă vreun certificat dintre cele eliberate de organismele de control în 

cauză înainte de data deciziei respective privind retragerea parțială sau completă 

rămâne valabil și informează operatorii afectați de decizia respectivă.  

(7) Înaintea retragerii complete sau parțiale a delegării de atribuții oficiale de control sau 

atribuțiile legate de alte activități oficiale în cazurile menționate la litera respectivă, 

autoritățile competente pot suspenda complet sau parțial delegarea respectivă:  



(a) pentru o perioadă care nu depășește 12 luni și în care organismul de control trebuie să 

remedieze deficiențele identificate în cursul auditurilor și inspecțiilor sau pentru a aborda 

nerespectările pentru care se desfășoară un schimb de informații cu alte autorități și 

organisme de control, cu autorități competente; sau  

(b) pentru perioada în care este suspendată acreditarea menționată. 

 

În caz de suspendare a delegării atribuțiilor oficiale de control sau a atribuțiilor legate de alte 

activități oficiale, organismele de control în cauză nu eliberează certificate pentru părțile 

pentru care a fost suspendată delegarea. Autoritățile competente decid dacă vreun certificat 

dintre cele eliberate de organismele de control în cauză înainte de data deciziei respective 

privind retragerea parțială sau completă rămâne valabil și informează operatorii în cauză cu 

privire la decizia respectivă.  

 

Autoritățile competente revocă suspendarea delegării atribuțiilor oficiale de control sau a 

atribuțiilor legate de alte activități oficiale cât mai curând posibil, atunci când organismul de 

control a remediat deficiențele sau neconformitățile menționate la primul paragraf litera (a) 

sau atunci când organismul de acreditare a ridicat suspendarea acreditării menționate la 

primul paragraf litera (b).  

 

(10) Organismele de control transmit autorităților competente:  

(a) o listă a operatorilor care făceau obiectul controalelor lor la data de 31 decembrie a 

anului precedent, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an; și  

(b) informații privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate în anul 

precedent pentru a sprijini pregătirea părții referitoare la producția ecologică și 

etichetarea produselor ecologice din cadrul raportului anual până la data de 31 martie 

a fiecărui an.  

  

Articolul 41  

Norme suplimentare privind acțiunile în caz de nerespectare  

(1) Sub rezerva articolului 29, în cazul în care o autoritate competentă sau, după caz, o 

autoritate de control ori un organism de control are suspiciuni sau primește informații 

probate, inclusiv informații din partea altor autorități competente sau, după caz, din 

partea altor autorități de control ori organisme de control, cu privire la faptul că un 

operator intenționează să utilizeze sau să introducă pe piață un produs care poate să nu 

respecte prezentul regulament, dar care poartă termeni referitori la producția 

ecologică, sau în cazul în care o astfel de autoritate competentă, autoritate de control 

ori organism de control este informat de un operator în legătură cu o suspiciune de 

nerespectare în conformitate cu articolul 27:  

(a) aceasta efectuează imediat o anchetă oficială; ancheta respectivă trebuie finalizată 

cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil, ținând seama de durabilitatea 

produsului și de complexitatea cazului;  

(b) aceasta/acesta interzice provizoriu atât introducerea pe piață a produselor în cauză 

ca produse ecologice sau în conversie cât și utilizarea lor în producția ecologică, în 

așteptarea rezultatelor anchetei menționate la litera (a). Înainte de a lua o astfel de 

decizie, autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control ori organismul de 

control îi oferă operatorului ocazia de a prezenta observații.  



(2) În cazul în care rezultatele anchetei menționate la alineatul (1) litera (a) nu 

demonstrează vreo nerespectare care să afecteze integritatea produselor ecologice sau 

în conversie, operatorului i se permite să utilizeze produsele în cauză sau să le 

introducă pe piață ca produse ecologice sau în conversie.  

(3) Statele membre adoptă măsurile și prevăd eventuale sancțiuni necesare pentru a evita 

utilizarea frauduloasă a indicațiilor menționate în capitolul IV din prezentul 

regulament.  

(4) Autoritățile competente pun la dispoziție un catalog comun de măsuri pentru cazurile 

de nerespectare suspectată și de nerespectare constatată, care urmează să fie aplicate 

pe teritoriul lor, inclusiv de autoritățile de control și de organismele de control.  

(5) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a specifica modalitățile 

uniforme pentru cazurile în care autoritățile competente trebuie să ia măsuri în 

legătură cu o nerespectare suspectată sau constatată.  

 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 55 alineatul (2).  

 

Articolul 42  

Norme suplimentare privind măsurile în caz de nerespectare  

(1) În eventualitatea unei nerespectări care afectează integritatea produselor ecologice sau 

în conversie pe parcursul oricăreia dintre etapele producției, pregătirii și distribuției, 

de exemplu, din cauza utilizării unor produse, substanțe sau tehnici neautorizate ori a 

amestecării cu produse neecologice, autoritățile competente și, după caz, autoritățile 

de control și organismele de control se asigură că, pe lângă măsurile care trebuie 

luate, în etichetarea și publicitatea întregului lot sau a întregii serii de producție în 

cauză nu se face referire la producția ecologică.  

(2) În eventualitatea unei nerespectări grave sau repetitive ori continue, autoritățile 

competente și, după caz, autoritățile de control și organismele de control se asigură că, 

pe lângă măsurile prevăzute la alineatul (1) și pe lângă orice măsuri adecvate adoptate 

în mod specific, operatorilor sau grupurilor de operatori în cauză li se interzice 

comercializarea de produse cu referire la producția ecologică pe o perioadă dată și că 

se retrage sau se suspendă certificatul acestora menționat la articolul 35, după caz. 

 

Articolul 43  

Norme suplimentare privind schimbul de informații  

(1) Autoritățile competente fac imediat schimb de informații cu alte autorități 

competente, precum și cu Comisia cu privire la orice suspiciune de nerespectare care 

afectează integritatea produselor ecologice sau în conversie.  

Autoritățile competente comunică informațiile respective altor autorități prin 

intermediul unui sistem informatic care permite schimburi electronice de documente 

și de informații.  

(2) În cazul în care există o nerespectare suspectată sau constatată în ceea ce privește 

produse aflate sub controlul altor autorități de control sau al altor organisme de 

control, autoritățile de control și organismele de control informează imediat celelalte 

autorități sau organisme de control.  

(3) Autoritățile de control și organismele de control fac schimb de alte informații 

relevante cu alte autorități de control și organisme de control.  



(4) În urma primirii unei cereri justificate de nevoia garantării faptului că un produs a fost 

realizat în conformitate cu prezentul regulament, autoritățile de control și organismele 

de control fac schimb de informații cu alte autorități competente, precum și cu 

Comisia, în privința rezultatelor controalelor efectuate.  

(5) Autoritățile competente fac schimb de informații privind supravegherea organismelor 

de control cu organismele naționale de acreditare.  

(6) Autoritățile competente iau măsurile adecvate și instituie proceduri documentate 

pentru a se asigura că informațiile privind rezultatele controalelor sunt comunicate 

agenției de plăți în conformitate cu necesitățile sale.  

 

Anexa I – necesită redactare și uniformizare ținând cont de faptul că a fost elaborată în baza 

a două anexe, ANNEX I TFU și ANNEX I regulamentul 2018/848 

La Anexe de inclus următoarele anexe din Regulamentul (UE) 2018/848  

 

ANEXA II  

NORMELE DE PRODUCȚIE DETALIATE MENȚIONATE ÎN CAPITOLUL III  

Partea I: Norme privind producția vegetală  

Partea II: Norme privind producția animalieră  

Partea III: Norme de producție privind algele și animalele de acvacultură 

Partea IV: Norme de producție referitoare la alimentele prelucrate 

Partea V: Norme de producție referitoare la hrana pentru animale prelucrată 

Partea VI: Vinul 

Partea VII: Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale 

 

ANEXA III  

COLECTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR  

 

 

Concluzie generală: 

 

Este încă mult de 

lucrat asupra Legii AE 

și nu poate fi trimisă la 

Ministere și Agenții 

spre avizare în așa 

formă. 

 

 

 

Valentin Ciubotaru, 

Director executiv, AO 

BIOS. 

 


