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ROIECT DE OPINIE 
 

asupra Comunicării – Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice 
în Uniunea Europeană [COM(2014) 179], 

 

asupra propunerii de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr.XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind 
controalele oficiale] şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului  

[COM(2014) 180] 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată pentru 
examinare pe fond cu următoarele acte legislative: 

- Comunicarea – Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea 
Europeană [COM(2014) 179]; 

- propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului 
(UE) nr.XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului [Regulamentul privind 
controalele oficiale] şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.834/2007 al Consiliului  
[COM(2014) 180]. 

Privitor la Comunicarea – Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în 
Uniunea Europeană [COM(2014)179], sectorul ecologic european întâmpină o provocare 
generală privind asigurarea unei creşteri constante a cererii şi ofertei de produse ecologice 
păstrând, în acelaşi timp, încrederea consumatorilor. Planul de acţiune împreună cu 
modificările cadrului legislativ au scopul de a sprijini creşterea sectorului, aducând o 
contribuţie semnificativă la îndeplinirea obiectivelor  stabilite în Strategia Europa 2020 şi în 
politica agricolă comună revizuită.  

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului, precum şi Planul 
de acţiune au la bază consultări ale părţilor interesate şi evaluarea impactului acestora asupra 
sectorului. 

Aceste acţiuni fac parte din competenţele conferite Uniunii Europene prin intermediul 
Tratatului pentru a se asigura dezvoltarea unei pieţe unice la nivelul Uniunii privind 
producţia ecologică, respectiv articolul 43, alin. 2. Un sistem la nivelul Uniunii Europene 
permite o politică comercială mai puternică şi mai coerentă în raport cu partenerii comerciali 
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mondiali, în special prin sporirea puterii de negociere a Uniunii, în conformitate cu articolul 
42 al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene. 

Prin Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului 
[Regulamentul privind controalele oficiale] şi de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr.834/2007 al Consiliului -  [COM(2014) 180] se intenţionează să se elimine neajunsurile 
sistemului actual. Regulile pentru sectorul agricultură ecologică trebuie actualizate 
permanent şi adaptate la realităţile actuale, în scopul dezvoltării în continuare a acestui 
sector. 

Propunerea de Regulament are în vedere trei obiective principale:  
- menţinerea încrederii consumatorilor,  
- menţinerea încrederii producătorilor  
- facilitarea trecerii fermierilor la agricultura ecologică.  

Scopul principal este ca agricultura ecologică să rămână aproape de principiile şi 
obiectivele sale, astfel încât să răspundă cerinţelor populaţiei în ceea ce priveşte mediul şi 
calitatea.  

Comisia propune în special:  
- consolidarea şi armonizarea normelor atât în Uniunea Europeană, cât şi pentru 

produsele importate, prin eliminarea multora dintre excepţiile actuale în materie de 
producţie şi de controale; 

- consolidarea controalelor prin aplicarea lor în funcţie de riscuri;  
- facilitarea aderării micilor fermieri la agricultura ecologică, prin introducerea 

posibilităţii ca aceştia să se înscrie într-un sistem de certificare în grup;  
- o mai bună abordare a dimensiunii internaţionale a comerţului cu produse ecologice, 

prin adăugarea unor noi dispoziţii referitoare la exporturi;  
- simplificarea legislaţiei în scopul reducerii costurilor administrative suportate de 

fermieri şi al îmbunătăţirii transparenţei. 
Agricultura ecologică îmbină bune practici de mediu, un nivel ridicat de 

biodiversitate, conservarea resurselor naturale şi standarde de producţie ridicate bazate pe 
substanţe şi procese naturale. Agricultura ecologică aprovizionează o nişă de piaţă, 
răspunzând unei anumite cereri a consumatorilor şi livrând în acelaşi timp bunuri publice în 
ceea ce priveşte protecţia mediului, bunăstarea animalelor şi dezvoltarea rurală.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat propunerile sus menţionate în şedinţele Comisiei din 1 octombrie 
2014, respectiv 2 octombrie 2014. 

Din totalul de 37 deputaţi, membri ai Comisiei, la dezbateri au participat 35 deputaţi. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei prezenţi la şedinţe au hotărât, în 

unanimitate, să aprobe întocmirea unui proiect de opinie favorabil asupra celor două 
documente legislative supuse dezbaterilor. 
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