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 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 .............. Error! Bookmark not defined. 

 REGULAMENTUL (UE) 2017/625 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 
15 martie 2017 ............................................................................................................... 6 

  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/427 AL COMISIEI din 13 ianuarie 2020 de modificare 

a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea 

ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele 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 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 

 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 (Text cu relevanță pentru SEE) 

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2119 AL COMISIEI din 1 decembrie 
2021 de stabilire a unor norme detaliate privind anumite registre și declarații solicitate de la 
operatori și grupuri de operatori și privind mijloacele tehnice pentru eliberarea de certificate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei în ceea ce 
privește eliberarea certificatului pentru operatori, grupuri de operatori și exportatori din țări terțe 

 
 
1. „producție ecologică” înseamnă utilizarea, inclusiv pe durata perioadei de conversie menționate 
la articolul 10, a unor metode de producție conforme cu prezentul regulament, în toate etapele 
producției, pregătirii și distribuției; 
2. „produs ecologic” înseamnă un produs care provine din producția ecologică, altul decât un 
produs obținut în timpul perioadei de conversie menționate la articolul 10. Produsele obținute din vânatul 
sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse ecologice; 
3. „materie primă agricolă” înseamnă un produs agricol care nu a fost supus niciunei operațiuni de 
conservare sau prelucrare; 
4. „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; 
5. „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; 
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6. „conversie” înseamnă tranziția de la producția neecologică la producția ecologică într-o anumită 
perioadă de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile prezentului regulament privind producția 
ecologică; 
7. „produs în conversie” înseamnă un produs obținut în perioada de conversie menționate la 
articolul 10; 
8. „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, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și/sau produsele 
enumerate în anexa I altele decât uleiurile esențiale și drojdia; 
9. „unitate de producție” înseamnă toate activele unei exploatații, precum spațiile de producție 
primară, parcelele agricole, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru efectivele de animale sau 
părți ale acestor clădiri, stupii, iazurile, sistemele și locurile de reținere pentru alge sau animale de 
acvacultură, unitățile de creștere, concesiunile de țărm sau de platformă continentală, precum și spațiile 
de stocare pentru culturi, pentru produse agricole vegetale, produse din alge, produse animale, materii 
prime și pentru orice alte elemente de bază relevante gestionate astfel cum sunt descrise la punctul 10, 
11 sau 12; 
10. „unitate de producție ecologică” înseamnă o unitate de producție care, cu excepția duratei 
perioadei de conversie menționate la articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile 
producției ecologice; 
11. „unitate de producție în conversie” înseamnă o unitate de producție care, pe durata perioadei de 
conversie menționate la articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției 
ecologice; aceasta poate fi formată din parcele agricole sau alte active pentru care perioada de 
conversie menționată la articolul 10 începe la diferite momente în timp; 
12. „unitate de producție neecologică” înseamnă o unitate de producție care nu este gestionată în 
conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice; 
13. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea respectării 
prezentului regulament în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul persoanei 
respective; 
14. „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 
indiferent de statutul juridic al grupului respectiv și al membrilor săi în temeiul dreptul intern, care 
desfășoară o activitate agricolă; 
15. „suprafață agricolă” înseamnă suprafața agricolă astfel cum este definită la articolul 4 alineatul 
(1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 
16. „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009; 
17. „material de reproducere a plantelor” înseamnă plante și părți de plante, inclusiv semințe, în orice 
stadiu de creștere, care sunt capabile și destinate să producă plante întregi; 
18. „material eterogen ecologic” înseamnă un grup de plante dintr-un singur taxon botanic, de cel 
mai jos rang cunoscut, care: 
(a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 
(b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 
reproductive, astfel încât grupul de plante respectiv este reprezentat de material în ansamblu, și nu de 
un mic număr de unități; 
(c) nu este un soi în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului  
(d) nu este un amestec de soiuri; și 
(e) a fost produs în conformitate cu prezentul regulament; 
19. „soi ecologic adecvat producției ecologice” înseamnă un soi, astfel cum este definit la articolul 5 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94, care: 
(a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 
reproductive; 
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(b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice menționate în partea I punctul 1.8.4 din 
anexa II la prezentul regulament; 
20. „plantă-mamă” înseamnă o plantă identificată de la care se prelevează materiale de reproducere 
a plantelor pentru reproducerea de noi plante; 
21. „generație” înseamnă un grup de plante care reprezintă o etapă unică din descendența plantelor; 
22. „producție vegetală” înseamnă producția de produse agricole vegetale, inclusiv recoltarea în 
scop comercial a produselor vegetale spontane; 
23. „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 6 
din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 
24. „dăunător” înseamnă un organism dăunător astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (34); 
25. „preparate biodinamice” înseamnă amestecuri utilizate în mod tradițional în agricultura 
biodinamică; 
26. „produse de protecție a plantelor” înseamnă produsele menționate la articolul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 
27. „producție animalieră” înseamnă producția de animale terestre domestice sau domesticite, 
inclusiv de insecte; 
28. „verandă” înseamnă o structură adițională, în aer liber, a unei clădiri destinate păsărilor de curte, 
cu acoperiș, neizolată, latura cea mai lungă fiind echipată de obicei cu garduri din sârmă sau din plasă, 
cu climă exterioară, iluminare naturală și, dacă este necesar, artificială și o podea cu material de litieră; 
29. „puicuțe” înseamnă animale tinere din specia Gallus gallus, care au o vârstă mai mică de 18 
săptămâni; 
30. „găini ouătoare” înseamnă animale din specia Gallus gallus destinate producției de ouă pentru 
consum și care au o vârstă de cel puțin 18 săptămâni; 
31. „suprafață utilizabilă” înseamnă o suprafață utilizabilă astfel cum este definită la articolul 2 
alineatul (2) litera (d) din Directiva 1999/74/CE a Consiliului (35); 
32. „acvacultură” înseamnă acvacultura astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 25 
din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (36); 
33. „produse de acvacultură” înseamnă produse de acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 
4 alineatul (1) punctul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 
34. „instalație pentru acvacultură cu sistem închis de recirculare” înseamnă o instalație pe uscat sau 
pe o navă în care acvacultura se realizează într-un mediu închis, implicând recircularea apei și 
depinzând de o alimentare externă permanentă cu energie în vederea stabilizării mediului pentru 
animalele de acvacultură; 
35. „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile de alt tip decât fosile, 
precum energia eoliană, solară, geotermală, energia valurilor, energia mareelor, energia hidraulică, 
gazul de depozit, gazul provenit din stațiile de epurare a apei și biogazele; 
36. „incubator” înseamnă un loc de ameliorare, de incubare și de creștere, în cursul primelor stadii 
de viață, pentru animalele de acvacultură, în special pești cu înotătoare și crustacee; 
37. „pepinieră” înseamnă un loc în care se aplică un sistem de producție de acvacultură intermediar 
între incubator și stadiile de creștere. Stadiul de pepinieră se încheie în prima treime a ciclului de 
producție, cu excepția speciilor care trec printr-o serie de procese metabolice asociate migrației din apă 
dulce în apă sărată (smoltification); 
38. „poluarea apei” înseamnă poluare, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 33 din Directiva 
2000/60/CE și la articolul 3 punctul 8 din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
(37), în apele cărora li se aplică fiecare dintre cele două directive menționate; 
39. „policultură” înseamnă creșterea în acvacultură a două sau mai multe specii, de obicei 
aparținând unor niveluri trofice diferite, în aceeași unitate de cultură; 
40. „ciclu de producție” înseamnă ciclul de viață al unui animal de acvacultură sau al unei alge de la 
stadiul incipient de viață (al ouălor fertilizate în cazul animalelor de acvacultură) până la recoltare; 
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41. „specii crescute la nivel local” înseamnă specii de acvacultură care nu sunt nici specii exotice, 
nici specii absente la nivel local, în sensul articolului 3 punctul 6 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) 
nr. 708/2007 al Consiliului (38), precum și speciile enumerate în anexa IV la regulamentul respectiv; 
42. „tratament veterinar” înseamnă toate etapele unui tratament curativ sau preventiv împotriva 
apariției unei boli specifice; 
43. „medicament veterinare” înseamnă un medicament veterinar astfel cum este definit la articolul 1 
punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (39); 
44. „pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau de prelucrare a produselor ecologice ori în 
conversie sau orice altă operațiune efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea 
produsului inițial, cum ar fi sacrificarea, tranșarea, curățarea ori măcinarea, precum și ambalarea, 
etichetarea sau modificările în ceea ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 
45. „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (40); 
46. „hrană pentru animale” înseamnă hrană pentru animale astfel cum este definită la articolul 3 
punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 
47. „materii prime pentru hrana pentru animale” înseamnă materii prime pentru furaje astfel cum 
sunt definite la articolul 3 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului 
European și al Consiliului (41); 
48. „introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum este definită la articolul 3 
punctul 8 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 
49. „trasabilitate” înseamnă capacitatea de a depista și a urmări alimente, hrana pentru animale sau 
orice produs menționat la articolul 2 alineatul (1) sau orice substanță destinată sau prevăzută a fi 
încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale sau în orice produs menționat la articolul 2 
alineatul (1), pe parcursul tuturor etapelor producției, pregătirii și distribuției; 
50. „etapă a producției, pregătirii și distribuției” înseamnă orice etapă, începând cu producția primară 
a unui produs ecologic, continuând cu depozitarea, prelucrarea, transportul și vânzarea sau furnizarea 
către consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, publicitatea, importul, exportul și activitățile de 
subcontractare; 
51. „ingredient” înseamnă un ingredient astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (f) din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 sau, în cazul altor produse decât alimentele, orice substanță sau 
produs utilizat în producerea sau pregătirea produselor, care este încă prezent în produsul finit, chiar și 
sub formă modificată; 
52. „etichetare” înseamnă orice mențiune, indicație, marcă de fabrică sau de comerț, imagine sau 
simbol legat de un produs care este aplicat pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau 
manșetă care însoțește sau menționează produsul respectiv; 
53. „publicitate” înseamnă orice prezentare a unor produse adresată publicului, prin orice alte 
mijloace decât o etichetă, care are scopul sau este susceptibilă de a influența și de a forma atitudinea, 
convingerile și comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect vânzarea de produse; 
54. „autorități competente” înseamnă autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 3 
punctul 3 din Regulamentul (UE) 2017/625; 
55. „autoritate de control” înseamnă o autoritate de control ecologic astfel cum este definită la 
articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau o autoritate recunoscută de Comisie, sau de 
o țară terță recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țări terțe în scopul importului 
de produse ecologice sau în conversie în Uniune; 
56. „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la articolul 3 punctul 
5 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau un organism recunoscut de Comisie, sau de o țară terță 
recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țările terțe în scopul importului de produse 
ecologice sau de produse în conversie în Uniune; 
57. „nerespectare” înseamnă nerespectarea prezentului regulament sau nerespectarea actelor 
delegate sau a actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu prezentul regulament; 
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58. „organism modificat genetic” sau „OMG” înseamnă un organism modificat genetic astfel cum 
este definit la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
(42), care nu este obținut prin tehnicile de modificare genetică enumerate în anexa I.B la directiva 
menționată; 
59. „obținut din OMG-uri” înseamnă derivat, integral sau parțial, din OMG-uri, dar care nu conține 
sau nu constă în OMG-uri; 
60. „obținut prin OMG-uri” înseamnă derivat prin proceduri în care ultimul organism viu din procesul 
de producție este un OMG, dar care nu conține sau nu constă în OMG-uri și nici nu este obținut din 
OMG-uri; 
61. „aditiv alimentar” înseamnă un aditiv alimentar astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (43); 
62. „aditivi pentru hrana animalelor” înseamnă aditivi pentru hrana animalelor astfel cum sunt definiți 
la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului (44); 
63. „nanomaterial fabricat” înseamnă un nanomaterial fabricat astfel cum este definit la articolul 3 
alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului (45); 
64. „echivalență” înseamnă îndeplinirea acelorași obiective și principii prin aplicarea unor norme 
care garantează același nivel de asigurare a respectării; 
65. „adjuvant tehnologic” înseamnă un adjuvant tehnologic astfel cum este definit la articolul 3 
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru alimente și la articolul 2 alineatul (2) 
litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 pentru hrana pentru animale; 
66. „enzimă alimentară” înseamnă o enzimă alimentară astfel cum este definită la articolul 3 alineatul 
(2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (46); 
67. „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este definită la articolul 4 punctul 46 
din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului (47); 
68. „aliment preambalat” înseamnă un produs alimentar preambalat astfel cum este definit la articolul 
2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; 
69. „adăpost pentru păsări de curte” înseamnă o clădire fixă sau mobilă pentru adăpostirea 
efectivelor de păsări de curte, care include toate suprafețele acoperite de plafoane, inclusiv o verandă; 
adăpostul poate fi împărțit în mai multe compartimente separate, fiecare adăpostind un singur efectiv; 
70. „cultivare de culturi legată de soluri” înseamnă producerea în soluri vii sau în soluri amestecate 
ori fertilizate cu materiale și produse permise în producția ecologică, în contact cu subsolul și roca de 
bază; 
71. „produse neprelucrate” înseamnă produse neprelucrate astfel cum sunt definite la articolul 2 
alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
(48), indiferent de operațiunile de ambalare sau de etichetare; 
72. „produse prelucrate” înseamnă produse prelucrate astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul 
(1) litera (o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, indiferent de operațiunile de ambalare sau de 
etichetare; 
73. „prelucrare” înseamnă prelucrare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004; aceasta include utilizarea substanțelor menționate la articolele 24 și 
25 din prezentul regulament, dar nu include operațiunile de ambalare sau de etichetare; 
74. „integritate a produselor ecologice sau în conversie” înseamnă că produsul nu prezintă 
neconformități care: 
(a) în orice etapă a producției, pregătirii și distribuției, afectează caracteristicile produsului care îl 
califică drept ecologic sau, respectiv, în conversie; sau 
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REGULAMENTUL (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. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 
nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 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) 
1. „legislația privind alimentele” înseamnă legislația privind alimentele astfel cum este definită la 
articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 
2. „legislația privind furajele” înseamnă actele cu putere de lege și actele administrative care 
reglementează furajele în general și siguranța furajelor în special, fie la nivelul Uniunii, fie la nivel 
național în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție sau utilizare a furajelor; 
3. „autorități competente” înseamnă: 
(a) autoritățile centrale ale unui stat membru responsabile de organizarea controalelor oficiale și a 
altor activități oficiale, în conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la articolul 1 
alineatul (2); 
(b) orice altă autoritate căreia i-a fost conferită respectiva responsabilitate; 
(c) după caz, autoritățile corespunzătoare dintr-o țară terță; 
4. „autoritate de control ecologic” înseamnă o organizație administrativă publică pentru producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice a unui stat membru căreia autoritățile competente i-au 
conferit, integral sau parțial, competențele lor privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului (48), inclusiv, după caz, autoritatea corespondentă dintr-o țară terță sau care 
funcționează într-o țară terță; 
5. „organism delegat” înseamnă o persoană juridică distinctă căreia autoritățile competente i-au 
delegat anumite atribuții oficiale de control sau anumite atribuții legate de alte activități oficiale; 
6. „proceduri de verificare a controalelor” înseamnă sistemele puse în aplicare și acțiunile 
întreprinse de către autoritățile competente în vederea asigurării coerenței și eficacității controalelor 
oficiale și ale altor activități oficiale; 
7. „sistem de control” înseamnă un sistem care cuprinde autoritățile competente, precum și 
resursele, structurile, sistemele și procedurile instituite într-un stat membru pentru a asigura efectuarea 
controalelor oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu normele menționate la articolele 18-
27; 
8. „plan de control” înseamnă o descriere întocmită de autoritățile competente care conține 
informații privind structura și organizarea sistemului de control oficial și a modului său de funcționare și 
planificarea detaliată a controalelor oficiale care urmează să fie efectuate într-o perioadă de timp, în 
fiecare dintre domeniile reglementate de normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 
9. „animale” înseamnă animale astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul 
(UE) 2016/429; 
10. „boală a animalelor” înseamnă boală astfel cum este definită la articolul 4 punctul 16 din 
Regulamentul (UE) 2016/429; 
11. „bunuri” înseamnă tot ceea ce face obiectul uneia sau mai multor norme menționate la articolul 
1 alineatul (2), cu excepția animalelor; 
12. „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002; 
13. „furaje” înseamnă furaje astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002; 
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14. „subproduse de origine animală” înseamnă subproduse de origine animală astfel cum sunt 
definite la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; 
15. „produse derivate” înseamnă produse derivate astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009; 
16. „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) 
2016/2031; 
17. „organisme dăunătoare plantelor” înseamnă organisme dăunătoare astfel cum sunt definite la 
articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031; 
18. „produse de protecție a plantelor” înseamnă produse de protecție a plantelor astfel cum sunt 
menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 
19. „produse de origine animală” înseamnă produse de origine animală astfel cum sunt definite la 
punctul 8.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 
(49); 
20. „materiale germinative” înseamnă materiale germinative astfel cum sunt definite la articolul 4 
punctul 28 din Regulamentul (UE) 2016/429; 
21. „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 
din Regulamentul (UE) 2016/2031; 
22. „alte obiecte” înseamnă alte obiecte astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 5 din 
Regulamentul (UE) 2016/2031; 
23. „pericol” înseamnă orice agent sau condiție cu potențialul de a avea un efect advers asupra 
sănătății umane, animale sau a plantelor, asupra bunăstării animalelor sau asupra mediului; 
24. „risc” înseamnă o funcție a probabilității unui efect advers asupra sănătății umane, animale sau 
a plantelor, a bunăstării animale sau a mediului și a gravității efectului respectiv, determinat de un 
pericol; 
25. „certificare oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente atestă conformitatea 
cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 
26. „inspector autorizat” înseamnă: 
(a) orice funcționar al autorităților competente autorizat de către acestea să semneze certificate 
oficiale; sau 
(b) orice altă persoană fizică autorizată de către autoritățile competente să semneze certificate 
oficiale în conformitate cu normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 
 
27. „certificat oficial” înseamnă un document scris sau electronic semnat de inspectorul autorizat și 
care asigură conformitatea cu una sau mai multe dintre cerințele prevăzute în normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2); 
28. „atestat oficial” înseamnă orice etichetă, marcă sau altă formă de atestare emisă de operatori 
aflați sub supravegherea autorităților competente prin controale oficiale dedicate sau chiar de către 
autoritățile competente și care oferă asigurarea conformității cu una sau mai multe dintre cerințele 
prevăzute de prezentul regulament sau de normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 
29. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are una sau mai multe dintre 
obligațiile prevăzute în normele menționate la articolul 1 alineatul (2); 
30. „audit” înseamnă o examinare sistematică și independentă menită să stabilească dacă 
activitățile și rezultatele lor respectă dispozițiile stabilite anterior și dacă aceste dispoziții sunt puse în 
aplicare cu eficiență și permit atingerea obiectivelor; 
31. „rating” înseamnă o clasificare a operatorilor pe baza unei evaluări a conformității acestora cu 
criteriile de rating; 
32. „medic veterinar oficial” înseamnă un medic veterinar desemnat de către o autoritate competentă 
fie în calitate de angajat, fie într-o altă calitate, și care deține calificările corespunzătoare în vederea 
efectuării de controale oficiale și alte activități oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu 
normele relevante menționate la articolul 1 alineatul (2); 
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33. „inspector fitosanitar oficial” înseamnă o persoană fizică desemnată de către o autoritate 
competentă fie în calitate de angajat, fie într-o altă calitate, și care a fost format corespunzător în vederea 
efectuării de controale oficiale și alte activități oficiale în conformitate cu prezentul regulament și cu 
normele relevante menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (g); 
34. „material cu risc specificat” înseamnă material cu risc specificat astfel cum este definit la articolul 
3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 999/2001; 
35. „călătorie de lungă durată” înseamnă o călătorie de lungă durată astfel cum este definită la 
articolul 2 litera (m) din Regulamentul (CE) nr. 1/2005; 
36. „echipament de aplicare a pesticidelor” înseamnă un echipament de aplicare a pesticidelor astfel 
cum este definit la articolul 3 punctul 4 din Directiva 2009/128/CE; 
37. „transport” înseamnă un număr de animale sau o cantitate de bunuri incluse în același certificat 
oficial, atestat oficial sau orice alt document, transportate cu același mijloc de transport și provenind din 
același teritoriu sau din aceeași țară terță și, cu excepția bunurilor supuse normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (g), fiind de același tip, aceeași clasă sau aceeași descriere; 
38. „post de inspecție la frontieră” înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile existente în acest loc, 
desemnat de un stat membru pentru efectuarea controalelor oficiale prevăzute la articolul 47 alineatul 
(1); 
39. „punct de ieșire” înseamnă un post de inspecție la frontieră sau orice alt loc desemnat de către 
un stat membru prin care animalele care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1/2005 părăsesc 
teritoriul vamal al Uniunii; 
40. „introducere în Uniune” sau „intrare în Uniune” înseamnă acțiunea de a introduce animale și 
bunuri într-unul din teritoriile enumerate în anexa I la prezentul regulament din afara teritoriilor 
respective, cu excepția cazurilor reglementate prin normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 
(g) pentru care aceasta înseamnă acțiunea de a introduce bunuri pe „teritoriul Uniunii” astfel cum este 
definit la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031; 
41. „control documentar” înseamnă examinarea certificatelor oficiale, a atestatelor oficiale și a altor 
documente, inclusiv a documentelor de natură comercială, care trebuie să însoțească transportul, astfel 
cum se prevede în normele menționate la articolul 1 alineatul (2), respectiv la articolul 56 alineatul (1) 
sau în actele de punere în aplicare adoptate în conformitate cu articolul 77 alineatul (3), cu articolul 126 
alineatul (3), cu articolul 128 alineatul (1) și cu articolul 129 alineatul (1); 
42. „control de identitate” înseamnă o inspecție vizuală efectuată pentru a verifica dacă conținutul și 
etichetele unui transport, inclusiv marcajele de pe animale, sigiliile și mijloacele de transport, corespund 
informațiilor furnizate în certificatele oficiale, în atestatele oficiale și în alte documente de însoțire; 
43. „control fizic” înseamnă un control asupra animalelor sau a bunurilor și, după caz, verificări ale 
ambalajelor, ale mijloacelor de transport, ale etichetelor și ale temperaturii, prelevarea de eșantioane în 
vederea analizării, testării sau diagnosticării și orice alt control necesar pentru verificarea respectării 
normelor menționate la articolul 1 alineatul (2); 
44. „tranzit” înseamnă deplasarea dintr-o țară terță în altă țară terță trecând, sub supraveghere 
vamală, printr-unul din teritoriile din anexa I sau dintr-unul din teritoriile enumerate în anexa I într-un alt 
teritoriu enumerat în anexa I, trecând prin teritoriul unei țări terțe, cu excepția normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (g) în raport cu care „tranzit” înseamnă una dintre următoarele: 
(a) deplasarea dintr-o țară terță în altă țară terță, astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (3) 
primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, trecând, sub supraveghere vamală, prin „teritoriul 
Uniunii”, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf din regulamentul respectiv; 
sau 
(b) deplasarea din „teritoriul Uniunii” în altă parte a „teritoriului Uniunii”, astfel cum este definit la 
articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, trecând prin teritoriul unei 
țări terțe, astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul respectiv; 
45. „supraveghere de către autoritățile vamale” înseamnă supraveghere vamală astfel cum este 
definită la articolul 5 punctul 27 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului (50); 
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46. „control efectuat de către autoritățile vamale” înseamnă un control vamal astfel cum este definit 
la articolul 5 punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013; 
47. „reținere oficială” înseamnă procedura prin care autoritățile competente se asigură că animalele 
și bunurile care fac obiectul controalelor oficiale nu sunt deplasate sau alterate până la luarea unei 
decizii cu privire la destinația lor; această procedură include depozitarea de către operatori conform 
indicațiilor și sub controlul autorităților competente; 
48. „jurnal de călătorie” înseamnă documentul menționat la punctele 1-5 din anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005; 
49. „personal auxiliar oficial” înseamnă un reprezentant al autorităților competente format în 
conformitate cu cerințele stabilite în temeiul articolului 18 și angajat să exercite anumite atribuții oficiale 
de control sau anumite atribuții aferente altor activități oficiale; 
50. „carne și organe comestibile” înseamnă, în sensul articolului 49 alineatul (2) litera (a) din 
prezentul regulament, produsele enumerate în subcapitolele 0201-0208 din partea II secțiunea I 
capitolul 2 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (51); 
51. „marcă de sănătate” înseamnă o marcă aplicată după ce au fost efectuate controalele oficiale 
menționate la articolul 18 alineatul (2) literele (a) și (c) și care atestă faptul că carnea este adecvată 
pentru consumul uman. 
 (b) sunt repetitive sau intenționate; 
 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2307 AL COMISIEI din 21 octombrie 2021 

de stabilire a normelor privind documentele și notificările necesare pentru produsele ecologice 

și produsele în conversie destinate importului în Uniune 

 
1. „importator” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de control 

menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, care prezintă transportul pentru punerea în liberă circulație 
în Uniune, fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant; 

2. „operator responsabil de transport” înseamnă, în sensul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul 
delegat (UE) 2021/2306 și al Regulamentului delegat (UE) 2019/2123 al Comisiei (3), fie importatorul, 
fie o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care prezintă transportul la postul de control la 
frontieră în numele importatorului; 

3. „primul destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de 
control menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează transportul după 
punerea în liberă circulație și care îl primește în vederea pregătirii și/sau comercializării ulterioare; 

4. „destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și supusă sistemului de control 
menționat în Regulamentul (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează lotul rezultat din divizarea 
unui transport după punerea în liberă circulație și care îl primește în vederea pregătirii și/sau 
comercializării ulterioare; 

5. „transport” înseamnă un transport, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 37 din Regulamentul 
(UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (4), de produse destinate a fi introduse pe 
piață în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie; cu toate acestea, în cazul produselor 
ecologice și al produselor în conversie scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră 
în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2305 al Comisiei (5), înseamnă o cantitate de 
produse încadrate la unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui 
singur certificat de inspecție, este transportată cu același mijloc de transport și importată din aceeași 
țară terță. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2307#ntr3-L_2021461RO.01003001-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2307#ntr4-L_2021461RO.01003001-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021R2307#ntr5-L_2021461RO.01003001-E0005
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1715 AL COMISIEI din 30 septembrie 

2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor 

pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”) 

  
1. „componentă” înseamnă un sistem electronic integrat în IMSOC; 
2. „rețea” înseamnă un grup de membri care au acces la o componentă specifică; 
3. „membru al rețelei” înseamnă autoritatea competentă a unui stat membru, Comisia, o agenție a UE, o 

autoritate competentă a unei țări terțe sau o organizație internațională care are acces la cel puțin o 
componentă; 

4. „punct de contact” înseamnă punctul de contact desemnat de către membrul rețelei pentru a-l 
reprezenta; 

5. „sistemul național al statului membru” înseamnă un sistem computerizat de informații deținut și instituit 
înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2017/625 de către un stat membru în scopul 
gestionării, manipulării și schimbului de date, informații și documente privind controalele oficiale și 
care este capabil să facă schimb electronic de date cu componenta relevantă; 

6. „organizație internațională” înseamnă oricare dintre organismele recunoscute la nivel internațional 
menționate la articolul 121 litera (g) din Regulamentul (UE) 2017/625 sau organizații 
interguvernamentale similare; 

7. „iRASFF” înseamnă sistemul electronic de punere în aplicare a procedurilor RASFF și AAC descrise 
la articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și, respectiv, la articolele 102-108 din Regulamentul 
(UE) 2017/625; 

8. „risc” înseamnă orice risc direct sau indirect asupra sănătății umane care derivă din produse 
alimentare, materiale care intră în contact cu produsele alimentare sau hrana pentru animale în 
conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 sau un risc grav pentru sănătatea 
animală sau pentru mediu în legătură cu hrana pentru animale, inclusiv hrana pentru animale de la 
care nu se obțin produse alimentare, în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 
183/2005; 

9. „rețea RASFF” înseamnă sistemul de alertă rapidă pentru notificarea riscurilor, astfel cum sunt definite 
la alineatul (8), stabilit ca rețea prin articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

10. „rețea AAC” înseamnă rețeaua alcătuită din Comisie și organismele de legătură desemnate de 
statele membre în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 în 
scopul facilitării comunicării între autoritățile competente; 

11. „rețea împotriva fraudei alimentare” înseamnă rețeaua compusă din Comisie, Europol și organismele 
de legătură desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 103 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2017/625 în scopul specific de a facilita schimbul de informații referitoare la 
notificările privind frauda alimentară, astfel cum sunt definite la alineatul (21); 

12. „rețea de alertă și cooperare” înseamnă o rețea compusă din rețelele RASFF, AAC și de combatere 
a fraudei alimentare; 

13. „punct unic de contact” înseamnă un punct de contact compus din punctele de contact RASFF și 
AAC din fiecare stat membru, fie că este sau nu situat fizic în aceeași unitate administrativă; 

14. „notificare de neconformitate” înseamnă notificarea în iRASFF a unei neconformități care nu prezintă 
un risc în sensul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și al articolului 106 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) 2017/625, cu excepția riscurilor care nu sunt grave pentru sănătatea animală 
și a riscurilor pentru sănătatea plantelor sau bunăstarea animalelor; 

15. „notificare de alertă” înseamnă notificarea în iRASFF a unui risc grav direct sau indirect care derivă 
din produse alimentare, materiale care intră în contact cu produsele alimentare sau hrană pentru 
animale în sensul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și al articolului 29 din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005, care necesită sau ar putea necesita acțiuni rapide întreprinse de 
către un alt membru al rețelei RASFF; 
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16. „notificare de informare” înseamnă notificarea în iRASFF a unui risc direct sau indirect care derivă 
din produse alimentare, materiale care intră în contact cu produsele alimentare sau hrană pentru 
animale în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și cu articolul 29 din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005, care nu necesită acțiuni rapide întreprinse de către un alt membru 
al rețelei RASFF; 

17. „notificare de informare pentru monitorizare” înseamnă o notificare de informare privind un produs 
care se găsește sau ar putea fi introdus pe piață într-o altă țară a unui membru al rețelei RASFF; 

18. „notificare de informare pentru atenție” înseamnă o notificare de informare privind un produs care: 
(i) fie este prezent doar în țara membră a rețelei care a emis notificarea; sau 
(ii) nu a fost introdus pe piață; sau 
(iii) nu mai este pe piață; 
 

19. „notificare a știrilor” înseamnă o notificare în iRASFF privind un risc care derivă din produse 
alimentare, materiale care intră în contact cu produsele alimentare sau hrană pentru animale în 
sensul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și al articolului 29 din Regulamentul (CE) 
nr. 183/2005 care are o sursă informală, conține informații neconfirmate sau se referă la un produs 
neidentificat până în acel moment; 

20. „notificare de respingere la frontieră” înseamnă o notificare în iRASFF privind respingerea din cauza 
unui risc, astfel cum este definit la alineatul (8), a unui lot, a unui container sau a unei încărcături de 
produse alimentare, de materiale care vin în contact cu produsele alimentare sau de hrană pentru 
animale, astfel cum se menționează la articolul 50 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002; 

21. „notificare privind frauda alimentară” înseamnă o notificare în cadrul iRASFF de neconformitate cu 
privire la acțiuni intenționate suspectate ale întreprinderilor sau ale persoanelor fizice în scopul 
înșelării cumpărătorilor și al obținerii de avantaje nejustificate, încălcând normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625; 

22. „notificare inițială” înseamnă o notificare de neconformitate, o notificare de alertă, o notificare de 
informare, o notificare a știrilor, o notificare privind frauda alimentară sau o notificare de respingere 
la frontieră; 

23. „notificare complementară” înseamnă o notificare în cadrul iRASFF care conține informații 
suplimentare în legătură cu o notificare inițială; 

24. „cerere” înseamnă o cerere de asistență administrativă în cadrul iRASFF în temeiul unei notificări 
inițiale sau complementare și care permite schimbul de informații în conformitate cu articolele 104-
108 din Regulamentul (UE) 2017/625; 

25. „răspuns” înseamnă un răspuns la o cerere de asistență administrativă în cadrul iRASFF în baza 
unei notificări inițiale sau complementare și care permite schimbul de informații în temeiul articolelor 
104-108 din Regulamentul (UE) 2017/625; 

26. „membrul rețelei sau punctul de contact care emite notificarea” înseamnă membrul rețelei sau punctul 
de contact care adresează o notificare unui alt membru al rețelei sau punct de contact; 

27. „membru al rețelei sau punct de contact notificat” înseamnă un membru al rețelei sau punct de 
contact căruia îi este adresată o notificare de către un alt membru al rețelei sau punct de contact; 

28. „membru al rețelei sau punct de contact solicitat” înseamnă un membru al rețelei sau un punct de 
contact căruia îi este adresată o notificare de către un alt membru al rețelei sau un punct de contact 
în scopul primirii unui răspuns; 

29. „ADIS” înseamnă sistemul computerizat de informații pentru notificarea și raportarea bolilor care 
urmează a fi instituit și gestionat de Comisie în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 
2016/429; 

30. „rețea ADIS” înseamnă rețeaua compusă din Comisie și autoritățile competente ale statelor membre 
pentru funcționarea ADIS; 

31. „EUROPHYT” înseamnă sistemul electronic de notificare care urmează a fi stabilit de către Comisie 
și care trebuie să fie conectat și compatibil cu IMSOC pentru prezentarea de către statele membre a 
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notificărilor privind focarele EUROPHYT în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul (UE) 
2016/2031; 

32. „notificare privind focarele EUROPHYT” înseamnă o notificare care trebuie prezentată în 
EUROPHYT în oricare dintre următoarele situații: 
(a) prezența confirmată oficial pe teritoriul Uniunii a unui organism dăunător de carantină pentru 

Uniune, astfel cum se menționează la articolul 11 primul paragraf literele (a) și (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/2031; 

(b) prezența confirmată oficial a unui organism dăunător care nu este inclus pe lista organismelor 
dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 29 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2016/2031; 

(c) prezența sau pericolul iminent de intrare sau răspândire pe teritoriul Uniunii a unui organism 
dăunător care nu figurează pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel 
cum se menționează la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

(d) prezența confirmată oficial a unor organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate, astfel 
cum se menționează la articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

 

33. „notificare de interceptare EUROPHYT” înseamnă o notificare care trebuie prezentată în TRACES 
în oricare dintre situațiile descrise la articolul 11 primul paragraf litera (c), articolul 40 alineatul (4), 
articolul 41 alineatul (4), articolul 46 alineatul (4), articolul 49 alineatul (6) al doilea, al treilea și al 
patrulea paragraf, articolul 53 alineatul (4), articolul 54 alineatul (4), articolul 77 alineatul (2) și articolul 
95 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/2031; 

34. „rețea de interceptare EUROPHYT” înseamnă rețeaua constituită din Comisie și autoritățile 
competente ale statelor membre pentru notificarea interceptărilor EUROPHYT; 

35. „rețea de focare EUROPHYT” înseamnă rețeaua constituită din Comisie și autoritățile competente 
ale statelor membre pentru funcționarea EUROPHYT; 

36. „TRACES” înseamnă sistemul computerizat menționat la articolul 133 alineatul (4) din Regulamentul 
(UE) 2017/625 în scopul schimbului de date, informații și documente; 

37. „rețea TRACES” înseamnă rețeaua constituită din Comisie și autoritățile competente ale statelor 
membre pentru funcționarea TRACES; 

38. „semnătură electronică” înseamnă o semnătură electronică, astfel cum este definită la articolul 3 
alineatul (10) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 

39. „semnătură electronică avansată” înseamnă o semnătură electronică care respectă specificațiile 
tehnice prevăzute în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei; 

40. „semnătură electronică calificată” înseamnă o semnătură electronică, astfel cum este definită la 
articolul 3 alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 

41. „sigiliu electronic avansat” înseamnă un sigiliu electronic care respectă specificațiile tehnice 
prevăzute în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1506 a Comisiei; 

42. „sigiliu electronic calificat” înseamnă un sigiliu electronic, astfel cum este definit la articolul 3 alineatul 
(27) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 

43. „marcă temporală electronică calificată” înseamnă o marcă temporală electronică, astfel cum este 
definită la articolul 3 alineatul (34) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014; 

44. „punct de control” înseamnă un punct de control, astfel cum se menționează la articolul 53 alineatul 
(1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625; 

45. „unitate de control” înseamnă o unitate care dispune de tehnologia și echipamentele necesare 
funcționării eficiente a componentei relevante și desemnate în acest scop în modul următor: 
(a) „unitate centrală de control” pentru autoritatea competentă la nivel central a unui stat membru; 
(b) „unitate regională de control” pentru orice autoritate competentă la nivel regional a unui stat 

membru; 
(c) „unitate locală de control” pentru orice autoritate competentă la nivel local a unui stat membru. 
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1. „producție ecologică” înseamnă utilizarea, inclusiv pe durata perioadei de conversie menționate la 

articolul 10, a unor metode de producție conforme cu prezentul regulament, în toate etapele 

producției, pregătirii și distribuției; 

2. „produs ecologic” înseamnă un produs care provine din producția ecologică, altul decât un produs 

obținut în timpul perioadei de conversie menționate la articolul 10. Produsele obținute din vânatul sau 

pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse ecologice; 

3. „materie primă agricolă” înseamnă un produs agricol care nu a fost supus niciunei operațiuni de 

conservare sau prelucrare; 

4. „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; 

5. „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; 

6. „conversie” înseamnă tranziția de la producția neecologică la producția ecologică într-o anumită 

perioadă de timp, pe parcursul căreia se aplică dispozițiile prezentului regulament privind producția 

ecologică; 

7. „produs în conversie” înseamnă un produs obținut în perioada de conversie menționate la articolul 10; 

8. „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, astfel cum sunt menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) și/sau 

produsele enumerate în anexa I altele decât uleiurile esențiale și drojdia; 

9. „unitate de producție” înseamnă toate activele unei exploatații, precum spațiile de producție primară, 

parcelele agricole, pășunile, suprafețele în aer liber, clădirile pentru efectivele de animale sau părți ale 

acestor clădiri, stupii, iazurile, sistemele și locurile de reținere pentru alge sau animale de acvacultură, 

unitățile de creștere, concesiunile de țărm sau de platformă continentală, precum și spațiile de stocare 

pentru culturi, pentru produse agricole vegetale, produse din alge, produse animale, materii prime și 

pentru orice alte elemente de bază relevante gestionate astfel cum sunt descrise la punctul 10, 11 

sau 12; 

10. „unitate de producție ecologică” înseamnă o unitate de producție care, cu excepția duratei perioadei 

de conversie menționate la articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile 

producției ecologice; 

11. „unitate de producție în conversie” înseamnă o unitate de producție care, pe durata perioadei de 

conversie menționate la articolul 10, este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției 

ecologice; aceasta poate fi formată din parcele agricole sau alte active pentru care perioada de 

conversie menționată la articolul 10 începe la diferite momente în timp; 

12. „unitate de producție neecologică” înseamnă o unitate de producție care nu este gestionată în 

conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice; 
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13. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică responsabilă cu garantarea respectării prezentului 

regulament în toate etapele producției, pregătirii și distribuției aflate sub controlul persoanei 

respective; 

14. „fermier” înseamnă o persoană fizică sau juridică sau un grup de persoane fizice sau juridice, 

indiferent de statutul juridic al grupului respectiv și al membrilor săi în temeiul dreptul intern, care 

desfășoară o activitate agricolă; 

15. „suprafață agricolă” înseamnă suprafața agricolă astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) 

litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013; 

16. „plante” înseamnă plante astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) 

nr. 1107/2009; 

17. „material de reproducere a plantelor” înseamnă plante și părți de plante, inclusiv semințe, în orice 

stadiu de creștere, care sunt capabile și destinate să producă plante întregi; 

18. „material eterogen ecologic” înseamnă un grup de plante dintr-un singur taxon botanic, de cel mai 

jos rang cunoscut, care: 

(a) prezintă caracteristici fenotipice comune; 

(b) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 

reproductive, astfel încât grupul de plante respectiv este reprezentat de material în ansamblu, și 

nu de un mic număr de unități; 

(c) nu este un soi în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al 

Consiliului (33); 

(d) nu este un amestec de soiuri; și 

(e) a fost produs în conformitate cu prezentul regulament; 
 

19. „soi ecologic adecvat producției ecologice” înseamnă un soi, astfel cum este definit la articolul 5 

alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94, care: 

(a) este caracterizat de un nivel ridicat de diversitate genetică și fenotipică între diferitele unități 

reproductive; 

(b) a rezultat în urma unor activități de ameliorare ecologice menționate în partea I punctul 1.8.4 din 

anexa II la prezentul regulament; 
 

20. „plantă-mamă” înseamnă o plantă identificată de la care se prelevează materiale de reproducere a 

plantelor pentru reproducerea de noi plante; 

21. „generație” înseamnă un grup de plante care reprezintă o etapă unică din descendența plantelor; 

22. „producție vegetală” înseamnă producția de produse agricole vegetale, inclusiv recoltarea în scop 

comercial a produselor vegetale spontane; 

23. „produse vegetale” înseamnă produse vegetale astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 6 din 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; 

24. „dăunător” înseamnă un organism dăunător astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1) din 

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (34); 

25. „preparate biodinamice” înseamnă amestecuri utilizate în mod tradițional în agricultura biodinamică; 

26. „produse de protecție a plantelor” înseamnă produsele menționate la articolul 2 din Regulamentul 

(CE) nr. 1107/2009; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr33-L_2018150RO.01000101-E0033
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr34-L_2018150RO.01000101-E0034
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27. „producție animalieră” înseamnă producția de animale terestre domestice sau domesticite, inclusiv 

de insecte; 

28. „verandă” înseamnă o structură adițională, în aer liber, a unei clădiri destinate păsărilor de curte, cu 

acoperiș, neizolată, latura cea mai lungă fiind echipată de obicei cu garduri din sârmă sau din plasă, 

cu climă exterioară, iluminare naturală și, dacă este necesar, artificială și o podea cu material de 

litieră; 

29. „puicuțe” înseamnă animale tinere din specia Gallus gallus, care au o vârstă mai mică de 

18 săptămâni; 

30. „găini ouătoare” înseamnă animale din specia Gallus gallus destinate producției de ouă pentru 

consum și care au o vârstă de cel puțin 18 săptămâni; 

31. „suprafață utilizabilă” înseamnă o suprafață utilizabilă astfel cum este definită la articolul 2 

alineatul (2) litera (d) din Directiva 1999/74/CE a Consiliului (35); 

32. „acvacultură” înseamnă acvacultura astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 25 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (36); 

33. „produse de acvacultură” înseamnă produse de acvacultură astfel cum sunt definite la articolul 4 

alineatul (1) punctul 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013; 

34. „instalație pentru acvacultură cu sistem închis de recirculare” înseamnă o instalație pe uscat sau pe 

o navă în care acvacultura se realizează într-un mediu închis, implicând recircularea apei și 

depinzând de o alimentare externă permanentă cu energie în vederea stabilizării mediului pentru 

animalele de acvacultură; 

35. „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile de alt tip decât fosile, 

precum energia eoliană, solară, geotermală, energia valurilor, energia mareelor, energia hidraulică, 

gazul de depozit, gazul provenit din stațiile de epurare a apei și biogazele; 

36. „incubator” înseamnă un loc de ameliorare, de incubare și de creștere, în cursul primelor stadii de 

viață, pentru animalele de acvacultură, în special pești cu înotătoare și crustacee; 

37. „pepinieră” înseamnă un loc în care se aplică un sistem de producție de acvacultură intermediar între 

incubator și stadiile de creștere. Stadiul de pepinieră se încheie în prima treime a ciclului de 

producție, cu excepția speciilor care trec printr-o serie de procese metabolice asociate migrației din 

apă dulce în apă sărată (smoltification); 

38. „poluarea apei” înseamnă poluare, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 33 din Directiva 

2000/60/CE și la articolul 3 punctul 8 din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului (37), în apele cărora li se aplică fiecare dintre cele două directive menționate; 

39. „policultură” înseamnă creșterea în acvacultură a două sau mai multe specii, de obicei aparținând 

unor niveluri trofice diferite, în aceeași unitate de cultură; 

40. „ciclu de producție” înseamnă ciclul de viață al unui animal de acvacultură sau al unei alge de la 

stadiul incipient de viață (al ouălor fertilizate în cazul animalelor de acvacultură) până la recoltare; 

41. „specii crescute la nivel local” înseamnă specii de acvacultură care nu sunt nici specii exotice, nici 

specii absente la nivel local, în sensul articolului 3 punctul 6 și, respectiv, 7 din Regulamentul (CE) 

nr. 708/2007 al Consiliului (38), precum și speciile enumerate în anexa IV la regulamentul respectiv; 

42. „tratament veterinar” înseamnă toate etapele unui tratament curativ sau preventiv împotriva apariției 

unei boli specifice; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr35-L_2018150RO.01000101-E0035
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr36-L_2018150RO.01000101-E0036
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr37-L_2018150RO.01000101-E0037
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr38-L_2018150RO.01000101-E0038
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43. „medicament veterinare” înseamnă un medicament veterinar astfel cum este definit la articolul 1 

punctul 2 din Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (39); 

44. „pregătire” înseamnă operațiunile de conservare sau de prelucrare a produselor ecologice ori în 

conversie sau orice altă operațiune efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea 

produsului inițial, cum ar fi sacrificarea, tranșarea, curățarea ori măcinarea, precum și ambalarea, 

etichetarea sau modificările în ceea ce privește etichetarea referitoare la producția ecologică; 

45. „alimente” înseamnă alimente astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (40); 

46. „hrană pentru animale” înseamnă hrană pentru animale astfel cum este definită la articolul 3 

punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

47. „materii prime pentru hrana pentru animale” înseamnă materii prime pentru furaje astfel cum sunt 

definite la articolul 3 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului (41); 

48. „introducere pe piață” înseamnă introducerea pe piață, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 

din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

49. „trasabilitate” înseamnă capacitatea de a depista și a urmări alimente, hrana pentru animale sau 

orice produs menționat la articolul 2 alineatul (1) sau orice substanță destinată sau prevăzută a fi 

încorporată într-un aliment sau în hrana pentru animale sau în orice produs menționat la articolul 2 

alineatul (1), pe parcursul tuturor etapelor producției, pregătirii și distribuției; 

50. „etapă a producției, pregătirii și distribuției” înseamnă orice etapă, începând cu producția primară a 

unui produs ecologic, continuând cu depozitarea, prelucrarea, transportul și vânzarea sau furnizarea 

către consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, publicitatea, importul, exportul și activitățile 

de subcontractare; 

51. „ingredient” înseamnă un ingredient astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (f) din 

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 sau, în cazul altor produse decât alimentele, orice substanță sau 

produs utilizat în producerea sau pregătirea produselor, care este încă prezent în produsul finit, chiar 

și sub formă modificată; 

52. „etichetare” înseamnă orice mențiune, indicație, marcă de fabrică sau de comerț, imagine sau simbol 

legat de un produs care este aplicat pe orice ambalaj, document, anunț, etichetă, inel sau manșetă 

care însoțește sau menționează produsul respectiv; 

53. „publicitate” înseamnă orice prezentare a unor produse adresată publicului, prin orice alte mijloace 

decât o etichetă, care are scopul sau este susceptibilă de a influența și de a forma atitudinea, 

convingerile și comportamentele, cu scopul de a promova direct sau indirect vânzarea de produse; 

54. „autorități competente” înseamnă autorități competente astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 3 

din Regulamentul (UE) 2017/625; 

55. „autoritate de control” înseamnă o autoritate de control ecologic astfel cum este definită la articolul 3 

punctul 4 din Regulamentul (UE) 2017/625 sau o autoritate recunoscută de Comisie, sau de o țară 

terță recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țări terțe în scopul importului de 

produse ecologice sau în conversie în Uniune; 

56. „organism de control” înseamnă un organism delegat astfel cum este definit la articolul 3 punctul 5 

din Regulamentul (UE) 2017/625 sau un organism recunoscut de Comisie, sau de o țară terță 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr39-L_2018150RO.01000101-E0039
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr40-L_2018150RO.01000101-E0040
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr41-L_2018150RO.01000101-E0041
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recunoscută de Comisie, în vederea efectuării de controale în țările terțe în scopul importului de 

produse ecologice sau de produse în conversie în Uniune; 

57. „nerespectare” înseamnă nerespectarea prezentului regulament sau nerespectarea actelor delegate 

sau a actelor de punere în aplicare adoptate în conformitate cu prezentul regulament; 

58. „organism modificat genetic” sau „OMG” înseamnă un organism modificat genetic astfel cum este 

definit la articolul 2 punctul 2 din Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (42), 

care nu este obținut prin tehnicile de modificare genetică enumerate în anexa I.B la directiva 

menționată; 

59. „obținut din OMG-uri” înseamnă derivat, integral sau parțial, din OMG-uri, dar care nu conține sau nu 

constă în OMG-uri; 

60. „obținut prin OMG-uri” înseamnă derivat prin proceduri în care ultimul organism viu din procesul de 

producție este un OMG, dar care nu conține sau nu constă în OMG-uri și nici nu este obținut din 

OMG-uri; 

61. „aditiv alimentar” înseamnă un aditiv alimentar astfel cum este definit la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (43); 

62. „aditivi pentru hrana animalelor” înseamnă aditivi pentru hrana animalelor astfel cum sunt definiți la 

articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și 

al Consiliului (44); 

63. „nanomaterial fabricat” înseamnă un nanomaterial fabricat astfel cum este definit la articolul 3 

alineatul (2) litera (f) din Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al 

Consiliului (45); 

64. „echivalență” înseamnă îndeplinirea acelorași obiective și principii prin aplicarea unor norme care 

garantează același nivel de asigurare a respectării; 

65. „adjuvant tehnologic” înseamnă un adjuvant tehnologic astfel cum este definit la articolul 3 

alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 pentru alimente și la articolul 2 

alineatul (2) litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 pentru hrana pentru animale; 

66. „enzimă alimentară” înseamnă o enzimă alimentară astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (2) 

litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (46); 

67. „radiație ionizantă” înseamnă radiația ionizantă astfel cum este definită la articolul 4 punctul 46 din 

Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului (47); 

68. „aliment preambalat” înseamnă un produs alimentar preambalat astfel cum este definit la articolul 2 

alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; 

69. „adăpost pentru păsări de curte” înseamnă o clădire fixă sau mobilă pentru adăpostirea efectivelor 

de păsări de curte, care include toate suprafețele acoperite de plafoane, inclusiv o verandă; 

adăpostul poate fi împărțit în mai multe compartimente separate, fiecare adăpostind un singur efectiv; 

70. „cultivare de culturi legată de soluri” înseamnă producerea în soluri vii sau în soluri amestecate ori 

fertilizate cu materiale și produse permise în producția ecologică, în contact cu subsolul și roca de 

bază; 

71. „produse neprelucrate” înseamnă produse neprelucrate astfel cum sunt definite la articolul 2 

alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al 

Consiliului (48), indiferent de operațiunile de ambalare sau de etichetare; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr42-L_2018150RO.01000101-E0042
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr43-L_2018150RO.01000101-E0043
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr44-L_2018150RO.01000101-E0044
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr45-L_2018150RO.01000101-E0045
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr46-L_2018150RO.01000101-E0046
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr47-L_2018150RO.01000101-E0047
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj?locale=ro#ntr48-L_2018150RO.01000101-E0048
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72. „produse prelucrate” înseamnă produse prelucrate astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (1) 

litera (o) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, indiferent de operațiunile de ambalare sau de 

etichetare; 

73. „prelucrare” înseamnă prelucrare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din 

Regulamentul (CE) nr. 852/2004; aceasta include utilizarea substanțelor menționate la articolele 24 

și 25 din prezentul regulament, dar nu include operațiunile de ambalare sau de etichetare; 

74. „integritate a produselor ecologice sau în conversie” înseamnă că produsul nu prezintă 

neconformități care: 

(a) în orice etapă a producției, pregătirii și distribuției, afectează caracteristicile produsului care îl 

califică drept ecologic sau, respectiv, în conversie; sau 

(b) sunt repetitive sau intenționate; 
 

75. „țarc” înseamnă o incintă care include o parte în care animalelor li se asigură protecție împotriva 

condițiilor meteorologice nefavorabile. 
 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/279 AL COMISIEI din 22 februarie 2021 
Articolul 1 Etapele procedurale de urmat de către operator în cazul unei suspiciuni de neconformitate 
cauzată de prezența unor produse sau substanțe neautorizate  
(1)Pentru a verifica dacă suspiciunea poate fi probată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) litera 
(b) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorul ia în considerare următoarele elemente: 
 (a) în cazul în care suspiciunea de neconformitate se referă la un produs ecologic sau în conversie 
recepționat, operatorul verifică dacă: (i) informațiile de pe eticheta produsului ecologic sau în conversie 
corespund informațiilor din documentele însoțitoare; (ii) informațiile din certificatul furnizat de furnizor se 
referă la produsul achiziționat efectiv;  
(b) în cazul în care există o suspiciune potrivit căreia cauza prezenței unor produse sau substanțe 
neautorizate se află sub controlul operatorului, operatorul examinează orice cauză posibilă a prezenței 
unor produse sau substanțe neautorizate.  
2)În cazul în care operatorul informează autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea de control 
sau organismul de control în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 
2018/848 cu privire la o suspiciune probată sau în cazul în care suspiciunea nu poate fi eliminată, 
operatorul furnizează, dacă este cazul și dacă sunt disponibile, următoarele elemente: 
 (a) informații și documente cu privire la furnizor (notă de livrare, factură, certificatul furnizorului, 
certificatul de inspecție pentru produse ecologice);  
(b) trasabilitatea produsului: referința de identificare a lotului, cantitatea în stoc și cantitatea de produs 
vândută;  
(c) rezultatele de laborator, de la un laborator acreditat, dacă este cazul și dacă sunt disponibile; 
 (d) fișa de prelevare a eșantioanelor care detaliază data, ora, locul și metoda de prelevare a 
eșantionului; 
 (e) orice informație cu privire la orice suspiciune anterioară privind produsul neautorizat sau substanța 
neautorizată în cauză;  
(f) orice alt document relevant pentru clarificarea cazului. 
 
 
REGULAMENTUL (UE) 2018/848 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 
Articolul 28 
Măsuri de precauţie pentru a evita prezenţa produselor și substanţelor neautorizate 
(1) Pentru a evita contaminarea cu produse sau substanţe neautorizate în conformitate cu articolul 9 
alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producţia ecologică, operatorii iau următoarele măsuri 
de precauţie în fiecare etapă a producţiei, pregătirii și distribuţiei: 
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(a) instituie și menţin măsuri proporţionale și adecvate pentru a identifica riscurile de contaminare a 
producţiei și a produselor ecologice cu produse sau substanţe neautorizate, inclusiv identificarea 
sistematică a etapelor procedurale esenţiale;  
(b) instituie și menţin măsuri proporţionale și adecvate pentru a evita riscurile de contaminare a 
producţiei și a produselor ecologice cu produse sau substanţe neautorizate; 
(c) revizuiesc și adaptează aceste măsuri cu regularitate; și 
(d) respectă alte cerinţe relevante din prezentul regulament, care asigură separarea produselor 
ecologice, în conversie și neecologice. 
(2) În cazul în care un operator suspectează, din cauza prezenţei unui produs sau a unei substanţe 
neautorizate în temeiul articolului 9 alineatul (3) primul paragraf pentru utilizarea în producţia 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 piaţă ca produs ecologic sau în conversie și nu îl utilizează în 
producţia 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 prezenţa produselor 
sau substanţelor neautorizate. 
 


