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SCRISOARE DE INFORMARE
privind tranziția la REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL
CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind prod ucţia ecologică și etichetarea produselor ecologice și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

Stimați clienți,
Având în vedere:
Data intrării în vigoare, precum și aplicarea, începând cu data de 14 decembrie 2019, a
Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind
controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind
alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și
produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr.
396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE)
2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr.
1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și
(CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor
89/608/CEE,89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și
a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale),
Precum și
Intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022 a Regulamentului (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului împreună cu
toate actele delegate și de punere în aplicare, respectiv:
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 AL COMISIEI din 12 iulie 2021 de modificare a anexei
II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI din 22 februarie 2021 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în
cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/464 AL COMISIEI din 26 martie 2020 de
stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și
al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a
perioadelor în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate
de către statele membre,
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REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/642 AL COMISIEI din 30 octombrie 2020 de modificare a
anexei III la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce
privește anumite informații care trebuie furnizate pe etichetele produselor ecologice,
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1006 AL COMISIEI din 12 aprilie 2021 de modificare a
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul
de certificat care atestă conformitatea cu normele privind producția ecologică,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1165 AL COMISIEI din 15 iulie 2021 de
autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a
listelor acestora,
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1189 AL COMISIEI din 7 mai 2021 de completare a
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor din material eterogen ecologic
provenit de la anumite genuri sau specii,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 AL COMISIEI din 19 august 2021
stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori
exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune și
stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului,

de
și
de
cu

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 AL COMISIEI din 12 iulie 2021 de modificare a anexei
II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește
cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice,
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1794 AL COMISIEI din 16 septembrie 2020 de modificare a
părţii I din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceeace privește utilizarea materialului de reproducere a plantelor neecologic și în conversie,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI din 22 februarie 2021 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și conformității în
cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice,
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2042 AL COMISIEI din 11 decembrie 2020
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/464 în ceea ce privește data de
aplicare a acestuia și anumite alte date relevante pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică,
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2146 AL COMISIEI din 24 septembrie 2020 de completare a
Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele
de producție excepționale referitoare la producția ecologică,
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Intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022 a ORDONANŢEI nr. 10 din 30 august 2021
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice,
Intrarea în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022 a ORDINULUI nr. 312 din 05 noiembrie 2021
privind organizarea sistemului de control și certificare, de aprobare a organismelor de control și de
suraveghere a activitatii acestora în agricultura ecologică,
Vă informăm după cum urmează:
Începând cu data de 1 ianuarie 2022 Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al
Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului instituie un nou cadru de reglementare
pentru producția ecologică.
Astfel, indicațiile la vechea schema de certificare trebuie să înceteze de la această dată. Cu toate
acestea, trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament. De
asemenea, produsele obținute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 înainte de 1
ianuarie 2022 pot fi introduse pe piaţă după data respectivă, până la epuizarea stocurilor.
Față de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, noua schemă de certificare tratează
următoarele domenii de certificare:
(a) produse agricole vii sau neprelucrate, inclusiv seminţe și alte materiale de reproducere a plantelor;
(b) produse agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente;
(c) hrană pentru animale.
Domeniul de certificare va include categoriile de produse, corelate cu una sau mai multe activități de
producție, pregătire, distribuție, introducere pe piață, depozitare, import și export, desfășurate de
operatori/ grupuri de operatori, din domeniul de certificare definit la art. 35 alin (7) din Regulamentul
(UE) nr 2018/848, după cum urmează:
a) Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a
plantelor,
b) Animale și produse de origine animală neprelucrate,
c) Alge și produse de acvacultură neprelucrate,
d) Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente ,
e) Hrană pentru animale,
f) Vin,
g) Alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în
categoriile anterioare:
g1) Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale;
g2) Maté, porumb dulce, frunze de viță, miezuri de palmier, muguri de hamei și alte
părți comestibile ale plantelor si produse obținute din acestea;
g3) Sare de mare și alte tipuri de sare utilizate pentru alimente și hrana pentru animale;
g4) Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire;
g5) Gume și rășini naturale;
g6) Ceară de albine;
g7) Uleiuri esențiale;
g8) Dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate și fără niciun fel de lianți;
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g9) Bumbac, necardat și nepieptănat;
g10) Lână, necardată și nepieptănată;
g11) Piei brute și piei netratate;
g12) Preparate tradiționale din plante pe bază de plante.
Mai jos enumerăm principalele modificări prevăzute de REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 mai 2018 privind producţia ecologică și
etichetarea produselor ecologice:
Conform cu Articolul 36, va fi posibilă certificarea grupurilor de operatori, în condiții specifice. Cu toate
acestea, certificarea grupurilor de operatori va fi efectuată numai de organisme de control aprobate și
acreditate în acest sens.
Operatorilor le este permis să introducă pe piaţă produse ecologice sau în conversie numai dacă
posedă un certificat adecvat.
Un operator nu are dreptul de a obţine un certificat de la mai multe organisme de control pentru
activităţi desfășurate în același stat membru, în ceea ce privește aceeași categorie de produse,
inclusiv atunci când respectivul operator se implică în etape diferite ale producţiei, pregătirii și
distribuţiei.
Modificări cu privire la producția vegetală
 Culturile ecologice, cu excepţia acelora care sunt cultivate în mod natural în apă, se produc
în soluri vii sau în soluri vii amestecate ori fertilizate cu materiale și produse permise în
producţia ecologică, în contact cu subsolul și roca de bază.
 Este permisă producţia de germeni prin umezirea seminţelor și obţinerea de andive inclusiv
prin scufundare în apă curată.
 Următoarele practici sunt permise:
(a) cultivarea plantelor pentru producţia de plante ornamentale și de plante aromatice
în ghivece, care urmează să fie vândute împreună cu ghiveciul către consumatorul final;
(b) cultivarea de plantule sau răsaduri în containere pentru transplantare ulterioară.
 În cazul în care datele colectate în baza de date arată că nu sunt îndeplinite nevoile calitative
sau cantitative ale operatorului cu privire la materialul ecologic relevant de reproducere a
plantelor, cu excepţia plantulelor, autorităţile competente pot autoriza utilizarea
materialului de reproducere a plantelor neecologic, cu condiția ca acesta să nu fie tratat
cu alte substanțe decât cele permise în agricultura ecologică. Înainte de a solicita orice
derogare cu privire la utilizarea de material de reproducere neeecologic, operatorii au obligația
de a interoga baza de date pentru semințe disponibilă pe site-ul www.madr.ro. În cazul în care
operatorii utilizează semințe obținute în exploatația proprie, nu este necesară interogarea
bazei de date.
 Pentru menținerea și sporirea activității biologice a solului se impune o rotație multianuală a
culturilor, inclusiv a culturilor obligatorii de leguminoase și a altor culturi îngrășăminte
verzi.
 Substanțele active conținute de produsele de protecție a plantelor autorizate în producția
ecologică sunt enumerate în Anexa I la REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE)
2021/1165 AL COMISIEI din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și substanțe
pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora. În acest context, este
permisă utilizarea substanțelor ce conțin cupru activ (hidroxid de cupru, oxiclorură de cupru,
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oxid de cupru, amestec de Bordeaux, sulfat de cupru tribazic), iar în conformitate cu
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/ 2011, pot fi autorizate numai utilizările care
conduc la o aplicare totală de maximum 28 kg de cupru pe hectar într-o perioadă de 7 ani.
Modificări cu privire la producția animalieră
 Față de speciile de animale cărora se aplicau regulile de producție ecologică în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, au fost incluse cervidele și iepurii.
 Perioada de conversie a cervidelor este de 12 luni, iar perioada de conversie a iepurilor
este de 3 luni.
 Pentru reînnoirea stupinelor, în unitatea de producţie ecologică se pot înlocui anual 20 %
dintre mătci și roiuri (față de 10% cum prevedea Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008) cu mătci
și roiuri neecologice, cu condiţia ca mătcile și roiurile să fie plasate în stupi cu faguri sau
structuri de faguri care provin din unităţi de producţie ecologică. În orice caz, se poate înlocui
un roi sau o matcă pe an cu un roi sau o matcă neecologică.
 Atunci când un efectiv de păsări se constituie pentru prima dată, se reînnoiește sau se
reconstituie, și atunci când nevoile fermierilor în materie de calitate și cantitate nu pot fi
satisfăcute, autoritatea competentă poate decide că se pot aduce păsări de curte crescute
neecologic într-o unitate de producţie ecologică de păsări de curte, cu condiţia ca puicuţele
pentru producţia de ouă și păsările de curte pentru producţia de carne să fie mai mici
de trei zile.
 În adăposturile pentru păsări de curte se pot utiliza sisteme pe mai multe niveluri. Atunci
când se folosesc sisteme pe mai multe niveluri, se aplică normele următoare:
(a) se pot folosi sisteme pe mai multe niveluri doar pentru păsările de curte pentru reproducție
din specia Gallus gallus, pentru găinile ouătoare, pentru puicuțele crescute în vederea
producției de ouă, pentru puicuțele crescute în vederea reproducției și pentru puii de găină
masculi pentru carne;
(b) sistemele pe mai multe niveluri nu au mai mult de trei niveluri de suprafață utilizabilă,
inclusiv parterul;
c) nivelurile superioare se construiesc astfel încât dejecțiile să nu cadă peste păsările de
dedesubt și sunt dotate cu un sistem eficient de îndepărtare a dejecțiilor animaliere;
(d) trebuie să se poată efectua cu ușurință inspectarea păsărilor la toate nivelurile;
(e) sistemele pe mai multe niveluri sunt concepute în așa fel încât toate păsările se pot mișca
liber și cu ușurință între diferitele niveluri sau în zone intermediare;
(f) sistemele pe mai multe niveluri sunt construite astfel încât să asigure tuturor păsărilor
accesul egal și ușor la suprafețele în aer liber.
 Se interzice priponirea sau izolarea animalelor, cu excepţia unor anumite exemplare pentru o
perioadă limitată și în măsura în care acest lucru se justifică din considerente veterinare. Se
poate autoriza izolarea animalelor, pentru o perioadă limitată, doar atunci când siguranţa
lucrătorilor este compromisă sau din raţiuni de bunăstare a animalelor. Autorităţile
competente pot autoriza priponirea vitelor din ferme cu maximum 50 de animale, cu
excepţia șeptelului tânăr (față de maximum 20 animale adulte cum era precizat în Ordinul nr.
895/ 2016 cu modificările și completările ulterioare), dacă nu este posibilă ţinerea acestora în
grupuri corespunzătoare necesităţilor lor comportamentale, cu condiţia ca animalele
respective să aibă acces la pășuni pe durata perioadei de pășunat și, de cel puţin două ori pe
săptămână pe perioada în care pășunatul nu este pretabil.
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Reguli excepționale













În scopul aplicării normelor de producție excepționale, pentru a fi calificate drept „circumstanțe
catastrofale” generate de un „fenomen climatic nefavorabil”, „boli ale animalelor”, un „incident
de mediu”, un „dezastru natural” sau un „eveniment catastrofal”, precum și de orice situație
asemănătoare, o situație trebuie să fie recunoscută drept „circumstanță catastrofalală” printr-o
decizie oficială adoptată de statul membru în care apare situația.
Pentru producția de alte plante și produse vegetale decât materialul de reproducere a
plantelor se poate folosi material de reproducere a plantelor neecologic atunci când nu este
posibilă utilizarea de material de reproducere a plantelor ecologic sau în conversie, cu condiția
să fie respectată dispoziția de la punctul 1.8.5.3 din partea I a anexei menționate și, după caz,
să fie îndeplinite cerințele prevăzute la punctul 1.7 din partea I a anexei menționate.
Efectivul poate fi reînnoit sau reconstituit cu animale neecologice în cazul unei mortalități
ridicate a animalelor și dacă nu sunt disponibile animale crescute prin metode ecologice, cu
condiția să fie respectate perioadele de conversie.
Efectivele pot fi hrănite cu hrană pentru animale neecologică, în loc de hrană pentru animale
ecologică sau în conversie, atunci când producția de hrană pentru animale este pierdută sau
sunt impuse restricții.
Când este afectată unitatea de producție animalieră, se pot face adaptări în ceea ce privește
pășunatul pe teren ecologic, densitatea efectivelor în clădiri și suprafețele interioare și în aer
liber minime.
Când producția de hrană pentru animale este pierdută sau când sunt impuse restricții,
procentajul de substanță uscată al rațiilor zilnice format din furaje grosiere, nutrețuri proaspete
sau uscate sau furaje însilozate poate fi redus, cu condiția să fie satisfăcute cerințele
nutriționale ale animalelor în diversele stadii de dezvoltare a acestora.
Dacă supraviețuirea coloniilor este pusă în pericol din motive care nu sunt legate de condițiile
climatice, coloniile de albine pot fi hrănite cu miere ecologică, polen ecologic, siropuri de zahăr
ecologic sau zahăr ecologic.
Dacă supraviețuirea coloniilor de albine este pusă în pericol, acestea pot fi mutate în zone în care
nu sunt respectate dispozițiile referitoare la amplasarea stupinelor.
Efectivul de animale de acvacultură poate fi reînnoit sau reconstituit cu animale neecologice în
cazul unei mortalități ridicate a animalelor de acvacultură și dacă nu sunt disponibile animale
crescute prin metode ecologice, cu condiția ca ultimele două treimi din durata ciclului de
producție să fie gestionate prin metode ecologice.

Dispoziții tranzitorii






Produsele de protecție a plantelor utilizate în producția ecologică pot conține numai
substanțele active enumerate în anexa I la REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE
(UE) 2021/1165 AL COMISIEI din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și
substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora.
Produsele pentru curățare și dezinfectare enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr.
889/2008 pot fi utilizate în continuare până la 31 decembrie 2023 pentru curățarea și
dezinfectarea iazurilor, cuștilor, rezervoarelor, bazinelor lungi (raceways), clădirilor sau
instalațiilor utilizate pentru producția animalieră, sub rezerva părții D din anexa IV la prezentul
regulament.
Ingredientele agricole neecologice enumerate în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 889/2008
pot fi utilizate în continuare pentru producția de alimente ecologice prelucrate până la 31
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decembrie 2023. Alimentele ecologice prelucrate care au fost produse înainte de 1 ianuarie
2024 cu ingredientele agricole neecologice respective pot fi introduse pe piață după data
respectivă, până la epuizarea stocurilor.
Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se abrogă. Cu toate acestea, anexele VII și IX continua să
se aplice până la 31 decembrie 2023.

În conformitate cu REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1691 AL COMISIEI din 12 iulie 2021 de
modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției
ecologice, operatorii au obligația de a ține registre în care să fie înscrise toate operațiunile efectuate în
ordinea cronologică a efectuării lor. De asemenea, aceste registre trebuie să conțină informații
referitoare la orice substanță utilizată, motivul utilizării, data utilizării, cantitatea utilizată, etc.
Este necesar să se introducă anumite elemente specifice pentru a se asigura coerența și o bază
armonizată pentru ținerea de registre, care este considerată esențială pentru a le permite operatorilor
să furnizeze dovezi ale aplicării eficace a normelor privind producția ecologică.
Este necesar să se solicite ca operatorii să înregistreze condițiile detaliate de aplicare atunci când
trebuie să recurgă la utilizarea unui produs de protecție a plantelor, a unui biocid sau a unui detergent,
pentru a demonstra, atunci când este cazul, conformitatea cu restricțiile aplicabile, respectarea
frecvenței recomandate și a perioadei care precede recoltarea.
Operatorii care produc alimente prelucrate ecologice și/sau hrană pentru animale prelucrată ecologică
trebuie să țină registre detaliate pentru a demonstra conformitatea cu normele privind producția
ecologică, în special cu privire la măsurile de precauție puse în aplicare pentru a asigura integritatea
produselor ecologice și cu privire la condițiile specific
e pentru utilizarea factorilor de producție externi și a produselor de curățare și dezinfecție. În plus,
pentru a permite verificarea corespunzătoare a echilibrului între factorii de producție și cantitatea
produsă, operatorii trebuie să țină la dispoziție date referitoare la factorii de producție utilizați, iar în
cazul produselor compuse, rețetele/ formulele complete, precum și, după caz, documentele
justificative privind autorizațiile de utilizare a ingredientelor agricole neecologice.
În conformitate cu REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI din 22
februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului
European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și alte măsuri de asigurare a trasabilității și
conformității în cadrul producției ecologice și etichetarea produselor ecologice,
Operatorii trebuie să ia măsuri de precauție având în vedere importanța acestora pentru a evita
prezența produselor și substanțelor neautorizate. Astfel, este oportun să se stabilească etapele
procedurale care trebuie urmate și documentele relevante care trebuie furnizate în cazul în care
operatorii suspectează, din cauza prezenței unor produse sau substanțe neautorizate, că produsul
care urmează să fie utilizat sau comercializat ca produs ecologic sau ca produs în conversie nu
respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/848.
Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale neclarități sau alte informații suplimentare.
Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L.
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