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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1378 AL COMISIEI
din 19 august 2021
de stabilire a anumitor norme privind certificatul eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și
exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice și în conversie în Uniune
și de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în
conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere 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 (1), în special articolul 45 alineatul (4) și articolul 46 alineatul (1),
întrucât:
(1)

În conformitate cu articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848, un produs poate fi
importat dintr-o țară terță pentru a fi introdus pe piață în Uniune ca produs organic sau ca produs în conversie, dacă
operatorii și grupurile de operatori, inclusiv exportatorii din țara terță în cauză, au făcut obiectul controalelor
efectuate de autoritățile de control sau de organismele de control recunoscute în conformitate cu articolul 46 din
regulamentul respectiv, iar aceste autorități sau organisme le-au furnizat tuturor operatorilor, grupurilor de
operatori și exportatorilor respectivi un certificat care confirmă că respectă Regulamentul (UE) 2018/848.

(2)

Pentru punerea în aplicare a articolului 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848, trebuie
specificat conținutul certificatului menționat la dispoziția respectivă, precum și mijloacele tehnice prin care trebuie
eliberat.

(3)

În plus, în sensul articolului 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2018/848, este oportun să se
stabilească în prezentul regulament lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute care sunt
competente să efectueze controalele menționate și să elibereze certificatul respectiv în țările terțe.

(4)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării
Regulamentului (UE) 2018/848.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Certificatul pentru operatorii, grupurile de operatori și exportatorii din țări terțe
Autoritățile de control și organismele de control care au fost recunoscute în conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din
Regulamentul (UE) 2018/848 le furnizează operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe care au
făcut obiectul controalelor menționate la articolul 45 alineatul (1) litera (b) punctul (i) din regulamentul respectiv un
certificat care să ateste că respectivii operatori, grupuri de operatori și exportatori respectă Regulamentul (UE) 2018/848
(„certificatul”).
(1) JO L 150, 14.6.2018, p. 1.
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Certificatul:
(a) se eliberează în format electronic, conform modelului prevăzut în anexa I la prezentul regulament, utilizând sistemul
electronic TRACES (Sistemul de control al comerțului și de expertiză) menționat la articolul 2 punctul 36 din
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei (2);
(b) face posibilă identificarea:
(i)

operatorului, a grupului de operatori sau a exportatorului care face obiectul certificatului, inclusiv a membrilor
unui grup de operatori;

(ii) categoriei de produse vizate de certificat, clasificate așa cum se prevede la articolul 35 alineatul (7) din
Regulamentul (UE) 2018/848 și
(iii) perioadei sale de valabilitate;
(c) certifică faptul că activitatea operatorului, a grupului de operatori sau a exportatorului respectă Regulamentul (UE)
2018/848 și
(d) se actualizează ori de câte ori apar modificări ale datelor pe care le include.

Articolul 2
Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute
(1)
În anexa II la prezentul regulament figurează lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în
conformitate cu articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848. Lista trebuie să cuprindă următoarele
informații referitoare la fiecare autoritate de control sau organism de control recunoscut(ă):
(a) numele și numărul de cod al autorității de control sau al organismului de control;
(b) categoriile de produse, astfel cum sunt prevăzute la articolul 35 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848, pentru
fiecare țară terță;
(c) țările terțe din care sunt originare categoriile respective de produse, cu condiția ca, pentru categoria de produse sau
produsul în cauză, acele țări terțe să nu facă deja obiectul unui acord privind comerțul cu produse ecologice în
conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2018/848 sau al unei recunoașteri a echivalenței în conformitate
cu articolul 48 din regulamentul respectiv;
(d) durata recunoașterii și
(e) excepțiile de la recunoaștere, atunci când este cazul.
(2)
Informațiile detaliate referitoare la adresa poștală, adresa de internet și e-mailul punctului de contact ale autorității de
control sau ale organismului de control, precum și numele organismului de acreditare care acordă acreditarea în
conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/848 sunt puse la dispoziția publicului prin
intermediul site-ului web al Comisiei dedicat agriculturii ecologice.

Articolul 3
Intrarea în vigoare și aplicarea
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 1 ianuarie 2022.
(2) 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”)
(JO L 261, 14.10.2019, p. 37).
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 19 august 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN
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ANEXA I

MODEL DE CERTIFICAT
CERTIFICAT PENTRU OPERATORII, GRUPURILE DE OPERATORI ȘI EXPORTATORII DIN ȚĂRI TERȚE
PENTRU PRODUSE CARE URMEAZĂ SĂ FIE IMPORTATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ CA PRODUSE
ECOLOGICE SAU PRODUSE ÎN CONVERSIE

Partea I: Elemente obligatorii

1. Numărul documentului

2. (alegeți varianta potrivită)
• Operator
• Grup de operatori – a se vedea
punctul 10
• Exportator

3. Numele și adresa operatorului, grupului de operatori sau exportatorului:

4. Numele, adresa și numărul de cod ale au
torității de control sau ale organismului de
control al operatorului, grupului de ope
ratori sau exportatorului:

5. Activitatea sau activitățile operatorului, grupului de operatori sau exportatorului (alegeți varianta potrivită):
•

Producție

•

Pregătire

•

Distribuție

•

Depozitare

•

Import

•

Export

6. Categoria sau categoriile de produse menționate la articolul 35 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului (1) și metodele de producție (bifați căsuța corespunzătoare)
(a) plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor
Metoda de producție:
☐ producție ecologică, mai puțin în cursul perioadei de conversie
☐ producție în cursul perioadei de conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(b) animale și produse de origine animală neprelucrate
Metoda de producție:
☐ producție ecologică, mai puțin în cursul perioadei de conversie
☐ producție în cursul perioadei de conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(c) alge și produse de acvacultură neprelucrate
Metoda de producție:
☐ producție ecologică, mai puțin în cursul perioadei de conversie
☐ producție în cursul perioadei de conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(1) 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 (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).
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(d) produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente
Metoda de producție:
☐ producție de produse ecologice
☐ producție de produse în conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(e) hrană pentru animale
Metoda de producție:
☐ producție de produse ecologice
☐ producție de produse în conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(f) vin
Metoda de producție:
☐ producție de produse ecologice
☐ producție de produse în conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
(g) alte produse enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile anterioare
Metoda de producție:
☐ producție de produse ecologice
☐ producție de produse în conversie
☐ producție ecologică cu producție neecologică
7. Repertoriu de produse:
Denumirea produsului și/sau codul său din Nomenclatura combinată (NC) astfel cum este
menționat în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2) pentru produsele care intră sub
incidența Regulamentului (UE) 2018/848

☐
☐

Ecologic
În conversie

Prezentul document a fost eliberat în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei (3)
pentru a se certifica faptul că operatorul, grupul de operatori sau exportatorul (alegeți varianta potrivită) îndeplinește
cerințele din Regulamentul (UE) 2018/848.
8. Data, locul
Numele și semnătura, în numele autorității de
control emitente sau al organismului de control
emitent:

9. Certificat valabil de la………. [introduceți data] până la...........
[introduceți data]

10. Lista membrilor grupului de operatori, astfel cum este definit la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2018/848
Numele membrului

Adresa sau altă formă de identificare a membrului

(2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO
L 256, 7.9.1987, p. 1).
(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378 al Comisiei din 19 august 2021 de stabilire a anumitor norme privind certificatul
eliberat operatorilor, grupurilor de operatori și exportatorilor din țări terțe implicați în importurile de produse ecologice în Uniune și
de stabilire a listei autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 297, 20.8.2021, p. 24).
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Partea II: Elemente opționale specifice
Unul sau mai multe elemente care se completează în cazul în care aceasta este decizia autorității de control sau a
organismului de control care eliberează certificatul operatorului, grupului de operatori sau exportatorului în
conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1378

1.

Cantitatea de produse
Denumirea produsului și/sau codul NC
menționat în Regulamentul (CEE)
nr. 2658/87 al Consiliului pentru produsele
care intră sub incidența Regulamentului
(UE) 2018/848

2.

Cantitatea estimată în kilograme, litri sau,
după caz, în număr de unități

☐ Ecologic
☐ În conversie
☐ Neecologic

Suprafața în hectare

Informații privind terenul

Denumirea produsului

3.

☐ Ecologic
☐ În conversie

Lista localurilor sau a unităților în care își desfășoară activitatea operatorul sau grupul de operatori
Adresa sau geolocalizarea

4.

Descrierea activității sau activităților menționate la punctul 5
din partea I

Informații cu privire la activitatea sau activitățile desfășurate de operator sau de grupul de operatori și la desfășurarea
activității sau a activităților în interes propriu sau în calitate de subcontractant care desfășoară activitatea sau
activitățile pentru un alt operator, subcontractantul fiind responsabil de activitatea sau activitățile desfășurate

Descrierea activității sau activităților menționate la punctul 5
din partea I

☐ Desfășurarea activității/activităților în interes propriu
☐ Desfășurarea activității/activităților în calitate de subcontractant
pentru un alt operator, subcontractantul fiind responsabil de
activitatea sau activitățile desfășurate
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Informații cu privire la activitatea sau activitățile desfășurate de partea terță subcontractată
Descrierea activității sau activităților menționate la punctul 5
din partea I

6.

Descrierea activității sau activităților menționate la punctul 5
din partea I

Informații cu privire la acreditarea organismului de control în conformitate cu articolul 46 alineatul (2) litera (d) din
Regulamentul (UE) 2018/848
(a) numele organismului de acreditare;
(b) link către certificatul de acreditare.

8.

☐ Operatorul sau grupul de operatori rămâne responsabil
☐ Partea terță subcontractantă este responsabilă

Lista subcontractanților care desfășoară o activitate sau activități pentru operator sau pentru grupul de operatori,
pentru care operatorul sau grupul de operatori rămâne responsabil în ceea ce privește producția ecologică și pentru
care nu a transferat responsabilitatea respectivă subcontractantului
Numele și adresa

7.

20.8.2021

Alte informații
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ANEXA II

Lista autorităților de control și a organismelor de control recunoscute în conformitate cu articolul 46
din Regulamentul (UE) 2018/848
În scopurile prezentei anexe, categoriile de produse sunt desemnate prin codurile următoare:
A:

plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor;

B:

animale și produse de origine animală neprelucrate;

C:

alge și produse de acvacultură neprelucrate;

D:

produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, destinate utilizării ca alimente;

E:

hrană pentru animale;

F:

vin;

G:

alte produse enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în categoriile anterioare.

Pe site-ul web al Comisiei dedicat agriculturii ecologice se pot găsi informații cu privire la adresa poștală, adresa de internet
și e-mailul punctului de contact ale autorității de control sau ale organismului de control, precum și numele organismului
de acreditare care acordă acreditarea.
Numele autorității de control sau al organismului de control:
1. Numere de cod, țări terțe și categorii de produse vizate:
Numărul de cod

Țara terță

XX-BIO-XXX
2. Durata recunoașterii:
3. Excepții:

Categoria de produse

A

B

C

D

E

F

G

