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REGULAMENTUL (CEE) nr. 2092/91 AL CONSILIULUI
din 24 iunie 1991

Deleted: CONSILIULUI

privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi
alimentare
CONSILIUL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special articolul 43,
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având în vedere propunerea Comisiei1,
având în vedere avizul Parlamentului European2,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social3,
întrucât cererea din partea consumatorilor pentru produse agricole şi alimentare produse în mod
ecologic este în creştere; întrucât o nouă piaţă pentru produse agricole este astfel creată datorită
acestui fenomen;
întrucât preţul de piaţă al acestor produse este mai mare, iar această metoda de producţie implică
utilizarea mai puţin intensivă a pământului; întrucât, de aceea, în contextul reorientării politicii
agricole comune, acestă metodă de producţie poate contribui la realizarea unui echilibru mai bun
între cererea şi oferta de produse agricole, protecţia mediului şi conservarea spaţiului rural;
întrucât, ca răspuns la cererea în creştere, produsele agricole şi alimentare sunt introduse pe piaţă
cu indicaţii care specifică sau sugerează cumpărătorilor că acestea au fost produse ecologic sau
fără utilizarea produselor chimice sintetice;
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întrucât unele state membre au adoptat deja norme administrative şi controale pentru utilizarea
acestor indicaţii;
întrucât un cadru de norme comunitare privind producţia, etichetarea şi inspecţia permite
protejarea agriculturii ecologice în măsura în care acesta va garanta condiţii de concurenţă loială
între producătorii produselor care poartă aceste indicaţii şi va împiedica anonimatul pe piaţa de
produse ecologice prin asigurarea transparenţei în toate fazele de producţie şi transformare,
îmbunătăţind astfel credibilitatea acestor produse în ochii consumatorilor;
întrucât metodele de producţie ecologică reprezintă o metodă specifică de producţie la nivel de
exploataţie agricolă; întrucât, în consecinţă, ar trebui să se prevadă ca, pe etichetele produselor
transformate, indicaţiile privind metodele de producţie ecologică să se refere la caracteristicile
ingredientelor obţinute prin aceste metode;
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întrucât, pentru aplicarea normelor preconizate, ar trebui să se prevadă proceduri flexibile prin
care anumite detalii tehnice sau măsuri să poată fi modificate, completate sau precizate pentru a
ţine seama de experienţa acumulată; întrucât, într-o perioadă adecvată, prezentul regulament va
fi completat cu dispoziţii echivalente privind producţia de animale;
întrucât, în interesul producătorilor şi cumpărătorilor de produse care conţin indicaţii privind
metodele ecologice de producţie, ar trebui să fie prevăzute principiile minime ce trebuie
respectate pentru ca produsele să fie prezentate cu aceste indicaţii;
întrucât metodele ecologice de producţie impun restricţii semnificative privind utilizarea
îngrăşămintelor şi pesticidelor care pot avea efecte dăunătoare asupra mediului sau pot determina
prezenţa reziduurilor în produsul agricol; întrucât, în acest context, practicile acceptate în
Comunitate în momentul adoptării prezentului regulament trebuie să fie respectate în
conformitate cu codurile de practică în vigoare în Comunitate în acel moment; întrucât, mai mult
decât atât, în viitor trebuie să fie stabilite principiile care reglementează omologarea produselor
ce pot fi utilizate în acest tip de agricultură;
întrucât, mai mult decât atât, agricultura ecologică implică practici diverse de cultivare şi
utilizarea limitată a îngrăşămintelor şi a amelioratorilor de sol nesintetici cu solubilitate scăzută;
întrucât ar trebui specificate aceste practici şi stabilite condiţiile de utilizare a anumitor produse
nesintetice;
întrucât procedurile prevăzute fac posibilă completarea anexei I, în cazul în care acest lucru
devine necesar, cu dispoziţii mai specifice, în scopul de a evita prezenţa în produsele obţinute
prin astfel de metode de producţie a anumitor reziduuri de produse chimice sintetice provenite de
la alte surse decât cele agricole (contaminarea mediului);
întrucât, pentru a asigura conformitatea cu normele privind producţia, toate stadiile de producţie
şi comercializare ar trebui, în mod normal, să fie supuse inspecţiei;
întrucât toţi operatorii care produc, prepară, importă sau comercializează produse ce conţin
indicaţii privind metodele ecologice de producţie trebuie să facă obiectul unui sistem regulat de
inspecţie care să îndeplinească cerinţele minime comunitare şi să fie dus la îndeplinire de
autorităţi de inspecţie desemnate şi/sau de către organisme autorizate şi supravegheate; întrucât ar
trebui ca o indicaţie de inspecţie comunitară să poată să apară pe eticheta produselor supuse
acestui sistem de inspecţie,
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ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Domeniul de aplicare
Articolul 1
1. Prezentul regulament se aplică următoarelor produse, atunci când aceste produse conţin, sau
urmează să conţină indicaţii privind metodele ecologice de producţie:
(a) produse agricole recoltate, netransformate ; de asemenea, animale şi produse de origine
animală netransformate , în măsura în care principiile de producţie şi regulile specifice de
inspecţie pentru acestea sunt introduse în Anexele I şi III;
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(b) produsele destinate consumului uman compuse în principal din unul sau mai multe
ingrediente de origine vegetală; în plus, după adoptarea dispoziţiilor privind producţia de
animale prevăzute la lit. (a), produsele destinate consumului uman ce conţin ingrediente de
origine animală.
2. Comisia prezintă, cât mai curând posibil şi înainte de 1 iulie 1992, o propunere privind
principiile şi măsurile specifice de inspecţie ce reglementează producţia ecologică de origine
animală, produsele de origine animală netransformate şi produsele destinate consumului uman ce
conţin ingrediente de origine animală.
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Articolul 2
În sensul prezentului regulament, un produs este considerat ca deţinând indicaţii privind metodele
ecologice de producţie atunci când, pe etichetă, pe materiale publicitare sau în documente
comerciale, acest produs sau ingredientele sale sunt descrise prin indicaţii utilizate în fiecare stat
membru care sugerează cumpărătorului că produsul sau ingredientele sale au fost obţinute în
conformitate cu normele de producţie prevăzute la articolul 6 şi articolul 7, în special prin
următorii termeni, cu excepţia cazului în care aceşti termeni nu se aplică produselor agricole din
produsele alimentare sau nu prezintă, în mod evident, nici o legătură cu metoda de producţie:
- în spaniolă:
- în daneză:
- în germană:
- în greacă:
- în engleză:
- în franceză:
- în italiană:
- în daneză:
- în portugheză:
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ecológico,
øcologisk,
ökologisch,
ßιολογικό,
organic,
biologique,
biologico,
biologisch,
biolόgico.
Articolul 3

Prezentul regulament se aplică fără să aducă atingere altor dispoziţii comunitare care
reglementează producţia, prepararea, comercializarea, etichetarea şi inspecţia produselor
prevăzute la articolul 1.
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Definiţii
Articolul 4
În sensul prezentului regulament:

Deleted: , termenii şi expresiile
de mai jos au următorul înţeles

1. „etichetare” înseamnă orice menţiuni, indicaţii, mărci de fabrică sau de comerţ , imagini sau
simboluri care apar pe orice ambalaj, document, notă, etichetă, panou sau colant care însoţeşte
sau face trimitere la un produs specificat la articolul 1;
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2. „producţie” înseamnă operaţiile de obţinere a produselor agricole în starea în care acestea sunt
în mod normal produse la exploataţia agricolă;
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3. „preparare” înseamnă operaţiile de transformare , conservare şi ambalare a produselor agricole;
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4. „comercializare” înseamnă deţinerea sau expunerea spre vânzare, punerea în vânzare,
vânzarea, livrarea sau orice alt mod de introducere pe piaţă;
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5. „operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care produce, prepară sau importă dintro ţară terţă, în vederea comercializării ulterioare, produsele prevăzute la articolul 1, sau care
comercializează aceste produse;
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6. „ingrediente” înseamnă substanţele, inclusiv aditivii, utilizate în prepararea produselor
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) lit. (b), care încă sunt prezente, deşi sub formă modificată,
în produsul final;
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7. „produse fitofarmaceutice” înseamnă produsele definite la articolul 2 alineatul (1) din
Directiva 79/117/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1978 de interzicere a introducerii pe
piaţă şi a utilizării produselor fitofarmaceutice care conţin anumite substanţe active1, astfel
cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 89/365/CEE2;
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8. „detergenţi” înseamnă substanţele şi preparatele, în sensul Directivei 73/404/CEE a Consiliului
din 22 noiembrie 1973 privind apropierea legislaţiilor statelor membre privind detergenţii3,
astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 86/94/CEE4, destinate a fi utilizate
pentru curăţarea anumitor produse prevăzute la articolul 1 alineatul (1) lit. (a).
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Articolul 5
1. În etichetarea şi promovarea unui produs prevăzut la articolul 1 alineatul (1) lit. (a) se pot face
referiri la metodele ecologice de producţie doar atunci când:
(a) aceste indicaţii arată în mod clar că este vorba de o metodă de producţie agricolă;
(b) produsul a fost obţinut în conformitate cu normele prevăzute la articolul 6 şi articolul 7 sau
importat dintr-o ţară terţă, în conformitate cu regimul prevăzut la articolul 11;
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(c) produsul a fost produs sau importat de către un operator supus măsurilor de inspecţie
prevăzute la articolul 8 şi 9;
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2. În etichetarea şi promovarea unui produs specificat la articolul 1 alineatul (1) litera (b) se pot
face referiri la metodele ecologice de producţie doar atunci când aceste indicaţii arată în mod clar
că este vorba de o metodă de producţie agricolă şi sunt însoţite de o menţiune a produsului
agricol respectiv, aşa cum a fost obţinut la exploataţia agricolă.
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3. În etichetarea şi promovarea unui produs prevăzut la articolul 1 alineatul (1) lit. (b) se pot face
referiri, în descrierea comercială a produsului, la metodele de producţie ecologice doar atunci
când:
(a) toate ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt sau derivă din produse obţinute în
conformitate cu normele prevăzute la articolul 6 şi articolul 7 sau importate din ţări terţe, în
conformitate cu regimul prevăzut la articolul 11;
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(b) produsul conţine doar substanţele enumerate în anexa VI, Secţiunea A, ca ingrediente de
origine neagricolă;
(c) produsul sau ingredientele sale nu au fost supuse, în timpul preparării, unor tratamente ce
implică utilizarea radiaţiilor ionizante sau a unor substanţe care nu sunt enumerate în anexa
VI, Secţiunea B;
(d) produsul a fost preparat de către un operator care face obiectul măsurilor de inspecţie
prevăzute la articolele 8 şi 9.
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4. Prin derogare de la alineatul (3) lit. (a), anumite ingrediente de origine agricolă care nu satisfac
cerinţa prevăzută la acel alineat, pot fi utilizate în prepararea produselor prevăzute la articolul 1
alineatul (1) lit. (b), în limita unei concentraţii maxime de 5% din ingredientele de origine
agricolă în produsul final, cu condiţia ca aceste ingrediente:
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- să fie de origine agricolă şi să nu fie produse în Comunitate, în conformitate cu normele
prevăzute la articolul 6 şi 7, sau

Deleted: art.

- să fie de origine agricolă şi să nu fie produse în Comunitate în cantitate suficientă, în
conformitate cu normele prevăzute la articolul 6 şi 7.
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5. Pe durata unei perioade de tranziţie care expiră la 1 iulie 1994, indicaţiile privind conversia la
metodele de producţie ecologice pot să apară pe etichetă şi în promovarea unui produs menţionat
la articolul 1 alineatul (1) lit. (a) sau (b), atunci când acesta este compus dintr-un singur
ingredient de origine agricolă, în cazul în care:
(a) cerinţele prevăzute la alineatul (1) sau, respectiv, la alineatul (3) sunt respectate, cu excepţia
celei privind durata perioadei de conversie prevăzută la punctul 1 din anexa I;
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(b) a fost respectată o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare;
(c) indicaţiile respective nu induc în eroare cumpărătorul produsului în ceea ce priveşte natura sa
diferită faţă de produsele ce satisfac toate cerinţele prezentului regulament;
(d) conformitatea cu condiţiile prevăzute la litera (a) şi (b) a fost verificată de către organismul
de inspecţie.
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6. Etichetarea şi promovarea unui produs menţionat la articolul 1 alineatul (1) lit. (b) preparat
parţial din ingrediente care nu satisfac cerinţele de la alineatul (3) lit. (a) se pot referi la metodele
de producţie ecologice în cazul în care:
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(a) cel puţin 50% dintre ingredientele de origine agricolă satisfac cerinţele de la alineatul (3) lit.
(a);
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(b) produsul satisface cerinţele de la alineatul (3) lit. (b), (c) şi (d);
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(c) indicaţiile privind metodele de producţie ecologice:
- apar doar în lista de ingrediente prevăzută de Directiva 79/112/CEE1, astfel cum a fost
modificată ultima dată prin Directiva 89/395/CEE2,
- se referă în mod clar doar la ingredientele obţinute în conformitate cu normele prevăzute la
articolul 6 şi 7;
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(d) ingredientele şi concentraţia lor relativă apar în lista de ingrediente în ordinea descrescătoare
a greutăţii;
(e) indicaţiile din lista de ingrediente apar în aceeaşi culoare şi cu caractere identice ca
dimensiune şi stil.
7. Normele detaliate privind punerea în aplicare a prezentului articol pot fi stabilite în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14.
8. Listele limitative ale substanţelor şi produselor menţionate la alineatul (3) lit. (b) şi (c) şi la
prima şi a doua liniuţă de la alineatul (4) sunt prevăzute în anexa VI în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 14.
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Pot fi specificate condiţiile de utilizare şi cerinţele privind compoziţia acestor ingrediente.
Atunci când consideră că un produs ar trebui să fie adăugat pe listele menţionate mai sus sau că
ar trebui să se aducă modificări la acestea, statele membre trebuie să se asigure că un dosar care
prezintă motivele includerii sau modificărilor este transmis în mod oficial celorlalte state membre
şi Comisiei, care îl prezintă Comitetului prevăzut la articolul 14.
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9. Comisia reexaminează dispoziţiile prezentului articol, înainte de 1 iulie 1993, în special
alineatul (5) şi (6) şi prezintă orice propunere adecvată în vederea unei eventuale reviziuiri.
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Norme privind producţia
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Articolul 6
1. Metoda de producţie ecologică presupune că pentru producţia produselor prevăzute la articolul
1 alineatul (1) lit. (a):
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(a) trebuie să fie respectate cel puţin cerinţele din anexa I şi, după caz, normele de aplicare
aferente;
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(b) doar produsele compuse din substanţele enumerate în anexele I şi II pot fi utilizate ca
produse fitofarmaceutice, detergenţi, îngrăşăminte sau amelioratori de sol; acestea pot fi
utilizate doar în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute în anexele I şi II şi în măsura
în care utilizarea lor echivalentă este autorizată în agricultura generală în statele membre în
cauză, în conformitate cu dispoziţiile comunitare pertinente, sau dispoziţiile interne
conforme cu legislaţia comunitară.
2. Prin derogare de la alineatul (1) lit. (b), seminţele tratate cu produse care nu sunt incluse în
anexa II şi autorizate în agricultura generală în statele membre în cauză pot fi utilizate în măsura
în care utilizatorii acestor produse pot demonstra, într-un mod care să satisfacă organismul de
inspecţie, că nu au putut obţine pe piaţă seminţe netratate ale unei varietăţi corespunzătoare a
speciei respective.
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Articolul 7
1. Produsele neautorizate la data adoptării prezentului regulament dintr-un motiv indicat la
articolul 6 alineatul (1) lit. (b) pot fi incluse în anexa II, în cazul în care sunt satisfăcute
următoarele condiţii:
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(a) atunci când acestea sunt utilizate în vederea inspecţiei dăunătorilor şi bolilor plantelor:
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- sunt esenţiale pentru inspecţia organismelor dăunătoare sau a unei anumite boli pentru
care alte alternative biologice, culturale, fizice sau legate de selecţia plantelor nu sunt
disponibile, şi
- condiţiile pentru utilizarea lor fac imposibil orice contact direct cu sămânţa, recolta sau
produsele recoltate; cu toate acestea, în cazul culturilor perene, contactul direct poate avea
loc dar numai în afara sezonului de dezvoltare a părţilor comestibile (fructe) cu condiţia
ca aplicarea produsului să nu ducă în mod indirect la prezenţa de reziduuri în părţile
comestibile, şi
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- utilizarea lor nu produce efecte inacceptabile asupra mediului şi nu contribuie la
contaminarea acestuia;
(b) atunci când sunt utilizate pentru fertilizarea sau ameliorarea solului:
- sunt esenţiale pentru anumite cerinţe de nutriţie a culturilor sau scopuri specifice de
ameliorare a solului, ce nu pot fi satisfăcute prin practicile prevăzute în anexa I, şi
- utilizarea lor nu are efecte inacceptabile asupra mediului sau nu contribuie la
contaminarea acestuia.
2. În cazul în care este necesar, pentru orice produs inclus în anexa II se pot specifica
următoarele:
- descrierea detaliată a produsului,
- condiţiile de utilizare şi cerinţele de compoziţie şi/sau de solubilitate, în primul rând
pentru a se asigura că rămâne un minim de reziduuri din acest produs în părţile
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comestibile ale culturii şi în produsele recoltate comestibile, precum şi că efectul său
asupra mediului este minim,
- cerinţele deosebite de etichetare pentru produsele prevăzute la articolul 1 atunci când
aceste produse sunt obţinute cu ajutorul anumitor produse prevăzute în anexa II.
3. Comisia adoptă modificările la anexa II privind fie includerea sau eliminarea produselor
prevăzute la alineatul (1), fie includerea sau modificarea specificaţiilor prevăzute la alineatul (2),
în conformitate cu procedura stabilită la articolul 14.
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4. Atunci când un stat membru consideră că un produs ar trebui să fie adăugat în anexa II sau că
acesteia ar trebui să i se aducă modificări, acesta se asigură că un dosar care să prezinte motivele
pentru includere sau modificare este înaintat în mod oficial celorlalte state membre şi Comisiei
care îl prezintă comitetului prevăzut la articolul 14.
Sistemul de inspecţie
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Articolul 8
1. Orice operator care produce, prepară sau importă dintr-o ţară terţă produsele prevăzute la
articolul 1 în vederea comercializării:
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(a) notifică această activitate autorităţii competente a statului membru în care se desfăşoară
activitatea; această notificare cuprinde informaţiile prevăzute în anexa IV;
(b) îşi supune exploataţia sistemului de inspecţie prevăzut la articolul 9.
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2. Statele membre numesc o autoritate sau un organism pentru recepţia notificărilor.
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Statele membre pot prevedea comunicarea oricăror informaţii suplimentare pe care le consideră
necesare pentru supravegherea eficace a operatorilor respectivi.
3. Autoritatea competentă se asigură că o listă actualizată ce conţine numele şi adresele
operatorilor care fac obiectul sistemului de inspecţie este disponibilă pentru părţile interesate.
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Articolul 9
1. Statele membre instituie un sistem de inspecţie realizat de una sau mai multe autorităţi de
inspecţie şi/sau organisme private autorizate cărora li se supun operatorii care produc sau prepară
produsele prevăzute la articolul 1.
2. Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii care respectă
dispoziţiilor prezentului regulament şi plătesc contribuţia pentru cheltuielile de inspecţie au acces
la sistemul de inspecţie.
3. Sistemul de inspecţie cuprinde cel puţin aplicarea măsurilor preventive şi de inspecţie
prevăzute în anexa III.

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: art.

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: control

4. Pentru aplicarea sistemului de inspecţie realizat de organismele private, statele membre
desemnează o autoritate responsabilă pentru autorizarea şi supravegherea acestor organisme.
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5. Pentru autorizarea organismului de inspecţie privat, se iau în considerare următoarele:
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(a) procedura de inspecţie standard care conţine o descriere detaliată a măsurilor de inspecţie şi
de precauţie pe care organismul se angajează să le impună operatorilor ce fac obiectul
inspecţiei;

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: ulu

(b) sancţiunile pe care organismul intenţionează să le aplice atunci când sunt identificate
nereguli;
(c) resursele adecvate sub formă de personal calificat şi facilităţi administrative şi tehnice,
precum experienţa în domeniul inspecţiei şi fiabilitatea;

Deleted: găsite

Deleted: control
Deleted: ulu

(d) obiectivitatea organismului de inspecţie faţă de operatorii care fac obiectul inspecţiei sale.

Deleted: control
Deleted: control

6. După ce un organism de inspecţie a fost autorizat, autoritatea competentă:
(a) se asigură că inspecţiile efectuate de organismul de inspecţie sunt obiective;
(b) verifică eficacitatea inspecţiilor sale;

Deleted: ulu
Deleted: ău
Deleted: control
Deleted: control

(c) ia cunoştinţă de încălcările descoperite şi sancţiunile aplicate;

Deleted: orice

(d) retrage autorizaţia organismului de inspecţie atunci când acesta nu satisface cerinţele
prevăzute la litera (a) şi (b) sau nu mai îndeplineşte criteriile indicate la alineatul (5) sau nu
satisface cerinţele prevăzute la alineatul (7), (8) şi (9).

Deleted: control

7. Autoritatea de inspecţie şi organismele de inspecţie autorizate prevăzute la alineatul (1):
(a) se asigură că cel puţin măsurile de inspecţie şi de precauţie prevăzute în anexa III sunt
aplicate exploataţiilor supuse inspecţiei;
(b) nu divulgă informaţiile şi datele pe care le obţin în activitatea lor de inspecţie altor persoane
decât responsabilului exploataţiei respective şi autorităţilor publice competente.

Deleted: .
Deleted: alin.
Deleted: alin.
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: alin.
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: ulu
Deleted: control

8. Organismele de inspecţie autorizate:

Deleted: control

(a) acordă autorităţii competente, în scopul inspecţiei, acces la birourile şi facilităţile lor, şi la
orice informaţii şi asistenţă considerate necesare de către autoritatea competentă pentru
îndeplinirea obligaţiilor sale în temeiul prezentului regulament;

Deleted: control

(b) înaintează autorităţii competente a statului membru, până la 31 ianuarie a fiecărui an, o listă a
operatorilor care au făcut obiectul inspecţiei la 31 decembrie a anului precedent şi prezintă
autorităţii menţionate un raport anual concis.

Deleted: ulu

Deleted: control
Deleted: ulu
Deleted: control

9. Autoritatea de inspecţie şi organismele de inspecţie prevăzute la alineatul (1):

Deleted: control
Deleted: alin.

(a) se asigură că, atunci când se identifică o neregulă privind aplicarea articolul 5, 6 şi 7 sau a
măsurilor prevăzute în anexa III, indicaţiile prevăzute la articolul 2 privind metoda de
producţie ecologică sunt eliminate de pe întregul lot sau seria de producţie care au fost
afectate de neregula în cauză.

Deleted: descoperă
Deleted: art.
Deleted: art.

(b) la constatarea unei încălcări a dispoziţiilor în mod manifest sau într-un mod care provoacă
efecte îndelungate, interzic operatorului respectiv comercializarea produselor cu indicaţii
privind metoda de producţie ecologică, pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită
împreună cu autoritatea competentă a statului membru.
10. În conformitate cu procedura stabilită la articolul 14, se pot adopta următoarele:

Deleted: art.

(a) normele de aplicare privind cerinţele indicate la alineatul (5) şi măsurile enumerate la
alineatul (6);

Deleted: alin.

(b) normele de aplicare privind dispoziţiile prevăzute la alineatul (9).

Deleted: alin.

Indicaţia de conformitate cu sistemul de inspecţie

Deleted: alin.

Deleted: control

Articolul 10
1. Indicaţia că produsele sunt incluse într-un sistem specific de inspecţie, prezentat în anexa V,
poate apărea pe eticheta produselor, aşa cum este prevăzut la articolul 1, numai atunci când
produsele:

Deleted: control

(a) satisfac cerinţele articolul 5 alineatul (1), (2), (3) şi (4) şi ale articolul 6 şi 7, precum şi orice
dispoziţii adoptate în temeiul acestor articole;

Deleted: art.

Deleted: art.

Deleted: alin.
Deleted: art.

(b)au fost supuse sistemului de inspecţie prevăzut la articolul 9 alineatul (3) în toate fazele de
producţie şi preparare;
(c) au fost produse sau preparate de operatori ale căror exploataţii sunt supuse inspecţiei de către
autoritatea de inspecţie sau de către un organism de inspecţie prevăzut la articolul 9 alineatul
(1) şi cărora li s-a acordat, de către autoritate sau organism, dreptul de a utiliza indicaţiile
prezentate în anexa V;

Deleted: control
Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: control
Deleted: ului
Deleted: control
Deleted: control

(d) sunt ambalate şi transportate la punctul de vânzare cu amănuntul în ambalaje închise;

Deleted: art.
Deleted: alin.

(e) prezintă pe etichetă numele şi, după caz, marca înregistrată a organismului de inspecţie,
numele şi adresa producătorului sau transformatorului şi, atunci când se aplică Directiva
79/112/CEE, indicaţiile cerute prin aceasta.
2. Pe etichetă sau pe materialul de promovare nu se poate face nici o afirmaţie care să sugereze
cumpărătorului că indicaţia prezentată în anexa C reprezintă o garanţie de calitate superioară
organoleptică, nutriţională şi de sănătate.

Deleted: atunci când este cazul
Deleted: control

Deleted: control
Deleted: control

3. Autoritatea de inspecţie şi organismele de inspecţie prevăzute la articolul 9 alineatul (1)
trebuie:

Deleted: art.
Deleted: alin.

(a) să se asigure că, atunci când este identificată o neregulă în conformitate cu articolul 5, 6 şi 7
sau măsurile prevăzute în anexa III, indicaţia prezentată în anexa V este eliminată de pe
întreg lotul sau seria de producţie afectate de neregula respectivă;

Deleted: găsită
Deleted: art.

(b) la constatarea unei încălcări a dispoziţiilor în mod manifest sau într-un mod care provoacă
efecte îndelungate, să retragă operatorului respectiv dreptul de a utiliza indicaţia prezentată
în anexa V pe o perioadă ce urmează să fie stabilită împreună cu autoritatea competentă a
statului membru.
4. Normele privind retragerea indicaţiei prezentate în anexa V, la constatarea unor încălcări ale
articolul 5, 6 şi 7 sau ale cerinţelor şi măsurilor Anexei III, pot fi adoptate în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 14.
5. Atunci când un stat membru identifică, la un produs ce provine dintr-un alt stat membru şi care
prezintă indicaţia menţionată la articolul 2 şi/sau anexa V, nereguli privind aplicarea prezentului
regulament, acesta informează statul membru care a autorizat organismul de inspecţie şi Comisia,
despre acest lucru.
6. Statele membre adoptă orice măsuri necesare pentru a preveni utilizarea frauduloasă a
indicaţiei menţionate la articolul 2 şi/sau anexa V.
7. Comisia reexaminează articolul 10, înainte de 1 iulie 1993, în special cu privire la posibilitatea
de a face obligatorie indicaţia prevăzută în anexa V şi prezintă propunerile corespunzătoare, dacă
există, pentru revizuirea acestuia.

Deleted: art.
Deleted: art.
Deleted: găseşte
Deleted: art.
Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: art.

Importurile din ţări terţe
Articolul 11
1. Fără a se aduce atingere articolul 5, produsele prevăzute la articolul 1, importate dintr-o ţară
terţă, pot fi comercializate numai atunci când:
(a) provin dintr-o ţară terţă care apare pe o listă ce urmează să fie întocmită printr-o decizie a
Comisiei, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 şi atunci când au fost produse
într-o regiune sau unitate de producţie inspecţie de către un organism de inspecţie specificat,
când este cazul, în decizia privind ţara terţă respectivă.
(b)autoritatea sau organismul competent din ţara terţă a eliberat un certificat de inspecţie care
atestă că lotul menţionat în certificat:
- a fost obţinut în cadrul unui sistem de producţie ce aplică norme echivalente cu cele
prevăzute la articolul 6 şi 7, şi
- a fost supus unui sistem de inspecţie recunoscut ca fiind echivalent în conformitate cu
alineatul (2) litera (b).

Deleted: art.
Deleted: art.

Deleted: art.
Deleted: control
Deleted: ate
Deleted: control
Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: control
Deleted: alin.
Deleted: .

2. Pentru a decide dacă, pentru anumite produse prevăzute la articolul 1, o ţară terţă poate, la
cerere, să fie inclusă pe lista prevăzută la alineatul (1) lit. (a), se iau în considerare în special
următoarele:

Deleted: art.

(a) garanţiile pe care ţara terţă le poate oferi pentru aplicarea normelor echivalente cu cele
prevăzute la articolul 6 şi 7, cel puţin cu privire la producţia pentru export în Comunitate;

Deleted: regulilor

Deleted: alin.

Formatted: Highlight
Deleted: art.

(b) eficacitatea măsurilor de inspecţie aplicate care, cel puţin cu privire la producţia pentru
export în Comunitate, trebuie să fie echivalente cu măsurile de inspecţie prevăzute la
articolul 8 şi 9, pentru a asigura conformitatea cu normele prevăzute la litera (a).
Pe baza acestor informaţii, pot fi prevăzute în decizia Comisiei regiunile sau unităţile de
producţie de origine, sau organismele ale căror inspecţii sunt considerate a fi echivalente.
3. Certificatul prevăzut la alineatul (1) litera (b) trebuie:

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: art.
Deleted: .

Deleted: alin.
Deleted: .

(a) să însoţească bunurile, în original, la exploataţia primului destinatar; după aceea,
importatorul trebuie să păstreze certificatul la dispoziţia autorităţilor de inspecţie pentru cel
puţin doi ani;

Deleted: control

(b) să fie întocmit în conformitate cu procedurile şi modelul ce urmează să fie adoptate în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14.

Deleted: art.

4. Normele detaliate pentru aplicarea prezentului articol pot fi stabilite în conformitate cu
procedura prevăzută la articolul 14.

Deleted: art.

5. Atunci când examinează o solicitare din partea unei ţări terţe, Comisia îi solicită acesteia să
furnizeze toate informaţiile necesare; de asemenea, aceasta poate solicita experţilor să efectueze,
sub autoritatea sa, o examinare la faţa locului a normelor de producţie şi a măsurilor de inspecţie
aplicate în ţara terţă respectivă.

Deleted: control

Libera circulaţie în cadrul Comunităţii
Articolul 12
Statele membre nu pot, din motive legate de metoda de producţie, etichetare sau prezentare a
acestei metode, să interzică sau să restricţioneze comercializarea produselor prevăzute la
articolul 1, care îndeplinesc cerinţele prezentului regulament.

Deleted: art.

Dispoziţii administrative şi punerea în aplicare
Articolul 13
În conformitate cu procedura stabilită la articolul 14, pot fi adoptate următoarele:
- modificări la Anexele I, II, III, IV şi VI,
- norme pentru aplicarea Anexelor I şi III.

Deleted: art.

Articolul 14
Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanţii statelor membre şi prezidat de
reprezentantul Comisiei.

Deleted: asistată

Atunci când se recurge la procedura prevăzută în prezentul articol, reprezentantul Comisiei
prezintă comitetului un proiect de măsuri ce urmează să fie adoptate.
Comitetul îşi dă avizul cu privire la acest proiect, în termenul pe care preşedintele îl poate stabili
în funcţie de urgenţa subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul
148 alineatul (2) din tratat. Voturile reprezentanţilor statelor membre în cadrul comitetului sunt
ponderate în modul stabilit în articolul menţionat anterior. Preşedintele nu participă la vot.

Deleted: art.
Deleted: alin.

Comisia adoptă măsurile avute în vedere, dacă acestea sunt conforme cu avizul comitetului.
Dacă măsurile avute în vedere nu sunt conforme cu avizul comitetului, sau în absenţa avizului,
Comisia prezintă Consiliului, fără întârziere, o propunere cu privire la măsurile ce trebuie
adoptate. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată.
Dacă, la expirarea unui termen de trei luni de la sesizarea Consiliului, acesta nu se pronunţă,
măsurile propuse sunt adoptate de Comisie.
Articolul 15
În fiecare an, înainte de 1 iulie, statele membre informează Comisia cu privire la măsurile
adoptate în anul precedent pentru punerea în aplicare a prezentului regulament şi prezintă în mod
special:
- o listă a operatorilor care, la data de 31 decembrie a anului precedent, au făcut notificarea
menţionată la articolul 8 alineatul (1) lit. (a) şi fac obiectul sistemului de inspecţie prevăzut la
articolul 9,

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: control

- un raport privind supravegherea realizată în aplicarea articolul 9 alineatul (6).
În plus, până la 31 martie în fiecare an, statele membre informează Comisia cu privire la lista
organismelor de inspecţie autorizate la 31 decembrie anul precedent, structura lor juridică şi
funcţională, procedura standard de inspecţie, sancţiunile şi, după caz, marca acestora.
Comisia publică în fiecare an, în seria C a Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene, listele
organismelor autorizate care i-au fost comunicate în limitele de timp prevăzute în paragraful
anterior.

Deleted: art.
Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: atunci când este cazul

Articolul 16
1. Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităţilor
Europene.

Deleted: în ziu

2. Statele membre aplică articolul 8 şi 9 în termen de nouă luni de la data intrării în vigoare a
prezentului regulament.

Deleted: art.
Deleted: intrarea

3. Articolul 5, articolul 8 alineatul (1) şi articolul 11 alineatul (1) se aplică după 12 luni de la data
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Deleted: Art.
Deleted: art.
Deleted: alin.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14, data de aplicare a articolul 11 alineatul (1)
poate fi amânată pentru o perioadă specificată pentru importurile din ţările terţe atunci când, ca
urmare a unei solicitări din partea ţării terţe, stadiul în care se află examinarea chestiunii nu
permite luarea unei decizii privind includerea ţării respective în lista prevăzută la articolul 11
alineatul (1) lit. (a) înainte de expirarea perioadei prevăzute la primul paragraf.

Deleted: art.

În vederea respectării perioadei de conversie prevăzută la alineatul (1) din anexa I, perioada
scursă înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament este luată în considerare atunci când
operatorul poate demonstra, într-un mod care să satisfacă organismul de inspecţie, că în acea
perioadă a produs în conformitate cu dispoziţiile interne în vigoare sau, în absenţa acestora, cu
standardele internaţionale recunoscute în materie de producţie ecologică.

Deleted: alin.

4. Timp de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre pot, prin
derogare de la articolul 6 alineatul (1), să autorizeze utilizarea pe teritoriul lor a produselor ce
conţin substanţele care nu sunt enumerate în anexa II, atunci când consideră că sunt satisfăcute
cerinţele prevăzute la articolul 7 alineatul (1).

Deleted: alin.
Deleted: intrarea
Deleted: art.
Deleted: art.

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: alin.
Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: art.
Deleted: alin.

5. Pe o perioadă ce expiră după 12 luni de la stabilirea anexei VI, în conformitate cu articolul 5
alineatul (7), statele membre pot continua să autorizeze utilizarea substanţelor care nu sunt
enumerate în anexa VI menţionată anterior, în conformitate cu dispoziţiile lor interne.
6. Fiecare stat membru informează celelalte state membre şi Comisia cu privire la substanţele
autorizate în temeiul alineatul (4) şi (5).
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 1991.
Pentru Consiliu
Preşedintele
J.C. JUNCKER

Deleted: art.
Deleted: alin.

Deleted: alin.

ANEXA I
PRINCIPIILE PRODUCŢIEI ECOLOGICE ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE
Plante şi produse din plante
1. Principiile prevăzute în prezenta anexă trebuie să fi fost în mod normal aplicate pe parcele, pe
durata unei perioade de conversie de cel puţin doi ani înainte de însămânţare sau, în cazul
culturilor perene, altele decât păşunile, de cel puţin trei ani înainte de prima recoltă a
produselor menţionate la articolul 1 alineatul (1) litera (a). Organismul de inspecţie poate, cu
autorizarea autorităţii competente, să decidă, în anumite cazuri, prelungirea sau reducerea
acestei perioade, având în vedere utilizarea anterioară a parcelei.
2. Fertilitatea şi activitatea ecologică a solului trebuie să fie menţinută sau mărită, după caz, prin:

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: .
Deleted: control
Deleted: atunci când este cazul

(a) cultivarea de leguminoase, îngrăşăminte verzi sau plante cu înrădăcinare profundă într-un
program corespunzător de rotaţie multianuală;
(b)introducerea în sol a materialului organic, transformat sau nu în compost, provenit de la
exploataţii agricole care produc în conformitate cu normele prezentului regulament. Până la
adoptarea normelor tehnice comune privind producţia ecologică de animale, produsele
secundare provenite din creşterea animalelor, precum gunoiul de fermă , pot fi utilizate în
cazul în care provin de la exploataţii zootehnice care respectă normele interne sau, în
absenţa acestora, practicile recunoscute la nivel internaţional privind producţia ecologică de
animale.
Aporturile complementare în îngrăşăminte organice sau minerale, menţionate în anexa II, se pot
aplica numai în măsura în care nutriţia corespunzătoare a recoltei rotite sau ameliorarea solului
nu sunt posibile prin metodele prevăzute la lit. (a) şi (b) din paragraful anterior.
Pentru activarea compostului pot fi utilizate micro-organisme şi preparate pe bază de plante
(preparate biodinamice).
3. Dăunătorii, bolile şi buruienile sunt inspectate printr-o combinaţie a următoarelor măsuri:

Deleted: control
Deleted: ate

- alegerea speciilor şi varietăţilor adecvate,

- program de rotaţie adecvat,
- proceduri de cultivare mecanică,
- protejarea duşmanilor naturali ai dăunătorilor prin amenajări favorabile acestora (de ex. gard
viu, locuri de cuibărit, eliberarea animalelor de pradă),
- plivire prin ardere.
Produsele menţionate în anexa II pot fi utilizate doar în cazuri de ameninţare directă a recoltei.
ANEXA II
A. PRODUSE UTILIZATE ÎN FERTILIZAREA ŞI AMELIORAREA SOLULUI
Nume
Gunoi de grajd şi de păsări
Mâl sau urină
Paie
Compost provenit de la ciuperci consumate şi
substraturi de vermiculit
Compost provenit din resturi organice menajere
Compost provenit de la reziduuri de plante
Produse de origine animală procesate provenite
de la abatoare şi industriile de peşte
Produse secundare organice provenite de la
industriile alimentară şi textilă
Alge şi produse din alge
Rumeguş, scoarţă de copac şi deşeuri din lemn
Cenuşă de lemn
Fosforite naturale
Roci alumin-fosfatice calcinate
Zgură
Rocă de potasiu
Sulfat de potasiu
Calcar
Var
Rocă de magneziu
Rocă de magneziu calcaroasă
Sulfat de magneziu
Sulfat de calciu
Oligoelemente (bor, cupru, fier, magneziu,
molibden, zinc)
Sulf
Piatră măcinată

Descriere; cerinţe de compoziţie; condiţii de
utilizare
Necesitate recunoscută de organismul de
inspecţie
Necesitate recunoscută de organismul de
inspecţie
Necesitate recunoscută de organismul de
inspecţie
-

Deleted: control

Deleted: control
Deleted: control

Argilă (bentonită, perlită)

-

B. PRODUSE PENTRU INSPECŢIA DĂUNĂTORIILOR ŞI BOLILOR PLANTELOR

Deleted: CONTROL
Deleted: UL

Nume

Descriere; cerinţe de compoziţie; condiţii de
utilizare

Preparate pe bază de piretrine extrase din
Chrysanthemum cinerariaefolium ce pot
conţine sinergist
Preparate din Derris elliptica
Preparate din Quassia amara
Preparate din Ryania speciosa
Propolis
Pământ de diatomee
Piatră măcinată
Preparate pe bază de metaldehide ce conţin un
respingător pentru speciile de animale mai
înalte şi în măsura în care sunt aplicate în
capcane
Sulf
Amestec de Bordeaux
Amestec de Burgundia
Silicat de sodiu
Bicarbonat de sodiu
Săpun de potasiu (săpun moale)
Preparate pe bază de feromoni
Preparate din Bacillus thuringiensis
Preparate pe bază de virusul granulozei
Uleiuri animale şi vegetale
Ulei de parafină

C. ALTE PRODUSE

ANEXA III
CERINŢE MINIME DE INSPECŢIE ŞI MĂSURI DE PRECAUŢIE PREVĂZUTE ÎN
CADRUL SISTEMULUI DE INSPECŢIE MENŢIONAT LA ARTICOLUL 8 ŞI 9
A. Exploataţii agricole care produc plante şi produse din plante

Deleted: CONTROL
Deleted: CONTROL
Deleted: ART.

1. Producţia trebuie să se desfăşoare într-o unitate ale cărei parcele de pământ şi locuri de
producţie şi stocare sunt separate în mod clar de acelea ale oricărei alte unităţi care nu
produce în conformitate cu normele prevăzute în prezentul regulament; atelierele de
transformare şi/sau ambalare pot face parte din unitate, atunci când activitatea acesteia este
limitată la transformarea şi ambalarea produselor agricole proprii.
2. Când măsurile de inspecţie sunt aplicate pentru prima dată, producătorul şi organismul de
inspecţie trebuie să elaboreze:
- o descriere completă a unităţii, indicând locurile de producţie şi stocare şi parcelele de
pământ şi, după caz, locul în care se desfăşoară anumite operaţiuni de transformare şi/sau
ambalare,

Deleted: control
Deleted: control

Deleted: atunci când este cazul

- toate măsurile practice ce urmează să fie adoptate la nivelul unităţii pentru a asigura
conformitatea cu prezentul regulament.
Descrierea şi măsurile respective trebuie să fie incluse într-un raport de inspecţie contrasemnat
de persoana responsabilă a unităţii.

Deleted: control

În plus, raportul trebuie să specifice:
- data ultimei aplicări pe parcelele respective a unor produse a căror utilizare nu este
compatibilă cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) şi articolul 7,

Deleted: art.
Deleted: alin.

- un angajament al producătorului de a desfăşura operaţiuni în conformitate cu articolul 5, 6
şi 7 şi de a accepta, în cazul încălcărilor, aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 9
alineatul (9).
3. În fiecare an, înainte de data indicată de organismul de inspecţie, producătorul trebuie să
notifice acestui organism cu privire la programul de producţie al produselor vegetale,
prezentând o defalcare pe parcele.

Deleted: .
Deleted: art.
Deleted: art.
Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: control

4. Trebuie să fie păstrate înregistrări scrise şi/sau documentare care să permită organismului de
inspecţie să depisteze originea, natura şi cantităţile de materii prime achiziţionate, precum şi
utilizarea acestora; în plus, trebuie să fie păstrate înregistrări scrise sau documentare cu privire
la natura, cantităţile şi destinatarii tuturor produselor agricole vândute. Cantităţile vândute
direct către consumatorul final sunt înregistrate zilnic.
5. Este interzisă stocarea în unitate a materiilor prime, altele decât acelea a căror utilizare este
compatibilă cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) şi articolul 7.

Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: alin.

6. În afara inspecţiilor neanunţate, organismul de inspecţie trebuie să efectueze un inspecţie
fizică completă a unităţii, cel puţin odată pe an. Pot fi prelevate mostre pentru testarea
produselor neautorizate în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, aceste
mostre trebuie să fie prelevate atunci când se prezumă utilizarea unui produs neautorizat.
După fiecare vizită trebuie să fie întocmit un raport de inspecţie, contrasemnat de persoana
responsabilă a unităţii.

Deleted: .

7. Producătorul trebuie să ofere organismului de inspecţie, în vederea inspecţiei, acces la unităţile
de stocare şi producţie şi la parcelele de pământ, precum şi la înregistrările contabile şi
documentele relevante. Acesta trebuie să furnizeze organismului de inspecţie orice informaţii
considerate necesare în vederea inspecţiei.

Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: l
Deleted: Totuşi

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: ului
Deleted: control

8. Produsele prevăzute la articolul 1 care nu se află încă în ambalajele pentru consumatorul final,
pot fi transportate la alte unităţi numai în ambalaje corespunzătoare sau containere închise
într-o modalitate care să împiedice înlocuirea conţinutului şi prevăzute cu o etichetă care, fără
să aducă atingere nici unei indicaţii cerute de lege, să indice:

Deleted: control
Deleted: ulu
Deleted: art.

- numele şi adresa persoanei responsabile cu producţia sau prepararea produsului,
- denumirea produsului,
- că produsul face obiectul sistemului de inspecţie prevăzut în prezentul regulament.
9. Atunci când un operator conduce mai multe unităţi de producţie în aceeaşi zonă, unităţile din
zonele care produc plante şi produse din plante şi care nu sunt cuprinse la articolul 1 trebuie,
de asemenea, să facă obiectul inspecţiilor prevăzute la primul paragraf de la pct. 2 şi la pct. 3,
4 şi 5. Plantele din aceeaşi varietate cu cele produse la unitatea prevăzută la pct. 1 nu pot fi
produse în aceste unităţi.

Deleted: control

Deleted: art.

B. Unităţile de transformare şi ambalare pentru produse din plante şi produse alimentare
compuse în special din produse din plante
1. Atunci când măsurile privind inspecţia se aplică pentru prima dată, producătorul şi organismul
de inspecţie trebuie să elaboreze:

Deleted: control
Deleted: ul
Deleted: control

- o descriere completă a unităţii, prezentând instalaţiile utilizate pentru transformarea,
ambalarea şi stocarea produselor agricole înainte şi după operaţiunile legate de acestea,

- toate măsurile practice ce urmează să fie adoptate la nivelul unităţii pentru a asigura
conformitatea cu prezentul regulament.
Această descriere şi măsurile respective trebuie să fie incluse într-un raport de inspecţie,
contrasemnat de persoana responsabilă a unităţii.
În plus, raportul trebuie să includă un angajament din partea operatorului de a efectua
operaţiunile astfel încât să fie respectate dispoziţiile articolul 5 şi de a accepta, în eventualitatea
încălcării acestora, aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 9 alineatul (9).

Deleted: control

Deleted: art.
Deleted: art.
Deleted: alin.

2. Trebuie să fie păstrate înregistrări scrise pentru a permite organismului de inspecţie să
depisteze:

Deleted: control

- originea, natura şi cantităţile produselor agricole menţionate la articolul 1 care au fost livrate
la unitate,

Deleted: art.

- natura, cantităţile şi destinatarii produselor menţionate la articolul 1 care au părăsit unitatea,

Deleted: art.

- orice alte informaţii, precum originea, natura şi cantităţile de ingrediente, aditivi şi adjuvanţi
de fabricaţie livrate unităţii şi compoziţia produselor transformate, care sunt solicitate de
organismul de inspecţie pentru o inspecţie corespunzătoare a operaţiunilor.

Deleted: control
Deleted: un

3. Atunci când, în unitatea respectivă, sunt de asemenea transformate, ambalate sau depozitate
produse neprevăzute la articolul 1:
- unitatea trebuie să dispună de zone separate pentru stocarea produselor menţionate la
articolul 1, înainte şi după operaţiuni,

Deleted: control
Deleted: r
Deleted: l
Deleted: art.
Deleted: art.

- operaţiunile trebuie să fie efectuate în serie completă şi să fie separate, fizic sau în timp, de
operaţiunile similare efectuate pentru produsele care nu sunt incluse la articolul 1,

Deleted: art.

- dacă aceste operaţiuni nu sunt efectuate în mod frecvent, acestea trebuie să fie anunţate în
avans cu o perioadă de timp stabilită împreună cu organismul de inspecţie,

Deleted: control

- trebuie adoptate toate măsurile pentru a se asigura identificarea loturilor şi a evita
amestecul cu produse care nu sunt obţinute în conformitate cu normele prevăzute în
prezentul regulament.
4. În afara inspecţiilor neanunţate, organismul de inspecţie trebuie să efectueze un inspecţie
complet al unităţii, cel puţin o dată pe an. Pot fi prelevate mostre pentru identificarea
produselor neautorizate în conformitate cu prezentul regulament. Cu toate acestea, aceste
mostre trebuie să fie prelevate atunci când este suspectată utilizarea unui produs neautorizat.
După fiecare vizită trebuie să fie întocmit un raport de inspecţie, contrasemnat de persoana
responsabilă a unităţii.

Deleted: control
Deleted: control
Deleted: Totuşi
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: control

5. Operatorul asigură organismului de inspecţie, în vederea inspecţiei, accesul la unitate şi la
înregistrările scrise şi elementele de probă relevante. Acesta trebuie să furnizeze organismului
de inspecţie orice informaţii considerate necesare în vederea inspecţiei.

Deleted: ulu
Deleted: control
Deleted: control
Deleted: ului

6. Cerinţele privind transportul prevăzute la pct. 8 din partea A se aplică.

ANEXA IV
INFORMAŢII CE TREBUIE NOTIFICATE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 8
ALINEATUL (1) LIT. (a)
(a)

Numele şi adresa operatorului

(b)

Localizarea unităţilor şi, după caz, a parcelelor (datele de cadastru) unde se desfăşoară
operaţiunile

(c)

Natura operaţiunilor şi a produselor

(d)

Angajamentul operatorului de a desfăşura operaţiuni în conformitate cu articolul 5, 6, 7
şi/sau 11

(e)

În cazul exploataţiilor agricole, data la care producătorul a încetat să aplice pe parcelele
respective produse a căror utilizare nu este compatibilă cu articolul 6 alineatul (1), alineatul
(6) şi articolul 7

Deleted: ART.
Deleted: ALIN.

Deleted: dacă este cazul

Deleted: art.

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: alin.

(f)

Numele organismului autorizat căruia operatorul i-a încredinţat inspecţia exploataţiei sale,
atunci când statul membru în cauză a aplicat sistemul de inspecţie prin autorizarea unor
astfel de organisme.

Deleted: art.
Deleted: control
Deleted: ul
Deleted: control

ANEXA V
INDICAŢIA DE CONFORMITATE CU SISTEMUL DE INSPECŢIE
Indicaţia de conformitate cu sistemul de inspecţie trebuie să fie prezentată în limba sau limbile
utilizate pentru etichetare.
ES:

Agricultura Biológica – Sistema de control CEE

DK:

Økologisk Landbrug – EF Kontrolordning

Deleted: CONTROL
Deleted: control

D:

Biologische Agrarwirtschaft – EWG Kontrollsystem

GR:

Βιολογκή Γεωργία – Σύστημα Ελέγχον EOK

EN:

Organic Farming – EEC Control System

F:

Agriculture biologique – Sistème de contrôle CEE

I:

Agricoltura Ecologica – Regime di controllo CEE

NL:

Biologische landbouw – EEG-controlesysteem

P:

Agricultura Biológica – Systema de Controlo CEE

ANEXA VI
A. Substanţe permise ca ingrediente de origine neagricolă [articolul 5 alineatul (3) litera (b)]:

Deleted: art.
Deleted: alin.
Deleted: .

B. Substanţe a căror utilizare este permisă în timpul preparării [articolul 5 alineatul (3) litera (c)]:

Deleted: art.
Deleted: alin.

C. Ingrediente de origine agricolă [articolul 5 alineatul (4)]:

Deleted: .
Deleted: art.
Deleted: alin.

