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Stimate Domnule Preşedinte, 

Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru opinia sa privind Planul de 
acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană {COM(2014) 179 
final} şi privind 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 final}. 

în primul rând, Comisia doreşte să reamintească faptul că propunerea în cauză se 
numără printre propunerile de retrageri sau de modificări din Programul de lucru al 
Comisiei pentru 2015 {COM(2014) 910 final - anexa 2}. Comisia intenţionează să 
retragă propunerea şi să o înlocuiască cu o nouă iniţiativă, în cazul în care nu se ajunge 
la un acord în termen de şase luni. 

Propunerea privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice este 
prezentată într-un context în care provocările la adresa dezvoltării durabile a sectorului 
ecologic sunt tot mai mari. în ultimii zece ani, piaţa produselor ecologice din UE a 
crescut de patru ori. Cu toate acestea, producţia internă a UE doar s-а dublat, ceea ce 
înseamnă că respectiva creştere a pieţei se datorează în cea mai mare parte 
importurilor. Trebuie depuse mai multe eforturi pentru a spori capacitatea de producţie 
ecologică a UE. 

Creşterea producţiei într-un ritm alert riscă să pună presiune asupra standardelor în 
materie de producţie ecologice şi, în consecinţă, asupra credibilităţii sistemului. în plus, 
o consultare publică extinsă, la care s-au primit peste 45 000 de răspunsuri, 
reprezentând unul dintre elementele care au sprijinit propunerea în cauză, a arătat în 
mod clar că cetăţenii au aşteptări mari în ceea ce priveşte standardele şi integritatea 
producţiei ecologice. în prezent, există multe posibilităţi de derogare de la norme, care 
sunt aplicate în mod diferit de la un stat membru la altul, precum şi de derogare în ceea 
ce priveşte produsele importate. Prin urmare, nu există condiţii echitabile de concurenţă 
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şi nici transparenţă, iar toate acestea afectează sistemul de control, care, aşa cum a 
subliniat Curtea de Conturi Europeană în raportul său din 20121, are nevoie de 
îmbunătăţiri considerabile. Acestea au fost motivele care au stat la baza propunerii 
legislative a Comisiei privind sectorul ecologic, pe lângă simplificarea şi clarificarea 
cadrului juridic. 

Comisia a luat notă de diversele observaţii şi întrebări formulate de Camera Deputaţilor 
în opinia sa, inclusiv în ceea ce priveşte inovarea şi cercetarea, posibilitatea de a crea o 
bază de date europeană privind disponibilitatea seminţelor ecologice şi privind 
publicarea comisioanelor. 

Cu privire la aspectele cu caracter mai general subliniate în opinie, Comisia ar dori să 
formuleze următoarele observaţii. 

Camera Depuţatilor subliniază obligaţia statelor membre de a aloca un nivel minim de 
cheltuieli de 30 % din contribuţia totală aferentă fiecărui program de dezvoltare rurală 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru atenuarea 
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, precum şi pentru aspectele legate de 
mediu, avertizând totodată asupra posibilităţii de a utiliza acest fonduri în mod 
fraudulos, pentru a atinge alte obiective. Obiectivul de 30 % din totalul fondurilor 
alocate din FEADR a fost introdus de Consiliu şi de Parlamentul European pentru a se 
asigura că PAC contribuie la furnizarea de bunuri publice de mediu şi legate de climă. 
Regulamentul (UE) nr. 1305/20132 enumera măsurile care pot fi întreprinse în vederea 
atingerii obiectivului de 30 % din contribuţia FEADR, şi anume: plăţi pentru 
silvicultură, agromediu şi climă, plăţi pentru agricultura ecologică, plăţi legate de 
Natura 2000, plăţi privind zonele care se confruntă cu constrângeri naturale şi specifice, 
precum şi sprijin pentru investiţiile legate de climă şi de mediu. Obiectivele majorităţii 
acestor măsuri sunt legate în întregime şi în mod clar de priorităţile 4 şi 5 din cadrul 
FEADR, care vizează direct obiective legate de schimbările climatice şi de mediu. în 
cazul sprijinului pentru investiţii, numai sprijinul legat de mediu şi climă, care trebuie 
specificat de statele membre în programele lor, poate fi luat în calcul în vederea 
atingerii obiectivului de 30 Уо. 

In ceea ce priveşte sensibilizarea consumatorilor referitor la logoul ecologic al UE, 
Camera Depuţatilor consideră că, înainte de a începe o campanie la nivel european, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere cooperarea interguvernamentală şi schimbul de 
experienţă şi de bune practici între statele membre. în prezent, logoul ecologic al UE 
este unul dintre cele mai cunoscute logouri europene, fiind recunoscut de unul din patru 
cetăţeni. Noul plan de acţiune al Comisiei pentru producţia ecologică în Europa 
prevede monitorizarea periodică a evoluţiei gradului de conştientizare privind logoul 
ecologic al UE. Desigur, schimbul existent de experienţă şi de bune practici, care are 

1 Raportul special nr. 9/2012 al Curţii de Conturi Europene, intitulat „Audit privind sistemul de control 
care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi importurile de produse ecologice". 

2 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, JO L 347 din 
20.12.2013, p. 487. 

3 COM(2014) 179 final din 24.3.2014 - Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea 
Europeană. 
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deja loc în temeiul legislaţiei actuale, va fi încurajat şi va rămâne posibil în contextul 
noului cadru juridic. 

în ceea ce priveşte tipurile de seminţe utilizate în agricultura ecologică şi introducerea 
soiurilor sălbatice în activităţile de identificare şi de întreţinere, Comisia Europeană a 
adoptat în 2013 o Comunicare privind resursele genetice în Uniunea Europeană, în care 
se subliniază necesitatea de a diversifica resursele genetice, pe de o parte, şi de a spori 
utilizarea durabilă a acestora în producţie, în afară de conservare, pe de altă parte. în 
plus, cadrul financiar pentru perioada 2014-2020 prevede diferite posibilităţi de 
finanţare a cercetării şi inovării în acest domeniu, şi (re)introduce resursele genetice 
tradiţionale în lanţul de producţie, inclusiv alte teme de cercetare conexe. 

în ceea ce priveşte articolul 21 din propunere, care interzice publicitatea înşelătoare 
prin etichetare, Camera Deputaţilor indică faptul că această precizare nu reduce în mod 
suficient posibilitatea utilizării unor specificaţii înşelătoare pe etichete, susţinând faptul 
că acest lucru rămâne posibil atât timp cât producătorii sunt liberi să eticheteze un 
produs ca fiind „natural" sau „tradiţional". Camera Deputaţilor solicită Comisiei să 
analizeze utilizarea acestor termeni în contextul etichetării ecologice. Cu privire la acest 
aspect important, Comisia doreşte să remarce faptul că utilizarea termenilor 
„tradiţional" şi „natural" este deja abordată şi reglementată în politica de calitate 
privind produsele agricole şi alimentare4 şi în Regulamentul privind organizarea 
comună a pieţelor produselor agricole5. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund problemelor ridicate de Camera Depuţatilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor. 

Cu deosebită consideraţie, 

Frans TIMMERMANS 
Prim-vicepreşedinte 

Phil HOGAN 
Membru al Comisiei 

4 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 noiembrie 2012 
privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. 

5 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 
de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr'. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului. 
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