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Fișă informativă 
 

Producția paralelă 
 
2018/848, Articolul 9 
Reguli generale privind producția agricolă 

Întreaga exploatație agricolă va fi gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției 
ecologice. 
Cu toate acestea, conform condițiilor specifice, care urmează să fie stabilite în conformitate 
cu procedura menționată în Articolul 9.7, o exploatație poate fi împărțită în unități clar 
separate sau în locații de producție de acvacultură, care nu sunt gestionate toate conform 
producției ecologice. În ceea ce privește animalele, vor trebui implicate specii diferite. În 
ceea ce privește acvacultura, pot fi implicate aceleași specii, cu condiția să existe o separare 
adecvată între locațiile de producție. În ceea ce privește plantele, vor fi implicate varietăți 
diferite, care să poată fi diferențiate ușor. 
În cazurile în care, în conformitate cu al doilea sub-alineat, nu toate unitățile unei exploatații 
sunt folosite pentru producția ecologica, operatorul va trebui să păstreze terenul, animalele și 
produsele utilizate pentru sau produse de către unitățile ecologice separate de acelea 
utilizate pentru, sau produse de către unitățile neecologice și să țină evidențe adecvate 
pentru a dovedi separarea. Măsurile preventive și de precauție se iau în fiecare etapă de 
producție, pregătire și distribuție în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 28 din 
Regulament.Efectivele de animale neecologice pot fi prezente în exploatație, cu condiția să 
fie crescute în unități, în care clădirile și parcelele sunt clar separate de unitățile, care produc 
în conformitate cu regulile de producție ecologice și trebuie să fie implicată o specie diferită. 
 
2018/848, Articolul 9.8 
Producția paralelă 

Un producător poate opera unități de producție ecologică și neecologică în aceeași zonă: 
(a) în cazul producției de culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin 
trei ani, unde varietățile nu pot fi diferențiate cu ușurință, dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiții: 
(i) producția în cauză face parte dintr-un plan de conversie, cu privire la care producătorul își 
ia un angajament ferm și care prevede finalizarea conversiei ultimei părți a zonei în cauză la 
producția ecologică în cel mai scurt timp posibil, care nu poate depăși în niciun caz o 
perioadă maximă de cinci ani. 
(ii) au fost luate măsuri adecvate pentru a asigura separarea permanentă a produselor 
obținute din fiecare unitate avută în vedere. 
(iii) autoritatea de control sau organismul de control este notificat(ă) cu privire la recoltarea 
fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puțin 48 de ore în avans. 
(iv) după finalizarea recoltării, producătorul informează autoritatea de control sau organismul 
de control cu privire la cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză și la măsurile luate 
pentru separarea produselor. 
(v) planul de conversie și măsurile de control prevăzute au fost aprobate de către organismul 
de control, această aprobare va fi confirmată în fiecare an după începerea planului de 
conversie. 
(b) excepție: cerințele privind diferitele specii și soiuri de la articolul 9.7.(a)(b) din Regulament 
nu se aplică în următoarele cazuri: 
- centre de cercetare și educație, 
- pepiniere de plante, 
- multiplicatori de semințe 
- operatiuni de reproducere 
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În practică, acest lucru înseamnă următoarele pentru producția vegetală: 
Culturi anuale și acele culturi cu o perioadă de cultivare mai mică de 3 ani: 
 

Suprapunerea aceleiași culturi este permisă dacă: 
• terenul are acordul autorității de cercetare agricolă sau de educație formală (școli) 
• producția de semințe, material de înmulțire vegetativă și transplantari 

 

La culturile permanente, varietățile nu trebuie să se suprapună. Spre exemplu cazul merelor, 
in care nu este posibil să existe soiul Gala în partea ecologică și în cea neecologica. 
Excepție: planul de conversie, pentru o perioadă maximă de 5 ani și numai după obținerea 
aprobării organismului de control. 
 

Cazuri speciale: culturi arabile pe partea ecologică, pajiște pe partea neecologica; datorită 
rotației culturilor, se vor cultiva furaje pe terenurile arabile. Această suprapunere este 
tolerată, însă clasificată în categoria furajelor convenționale. 
 
Exemple de suprapunere inacceptabilă: 
Grâu de toamnă/grâu de primavară, orz de toamna/orz de primavară, ovăz de toamna/ovăz 
de primavară, cultivarea în toamnă/cultivarea în primăvară a mușețelului, porumb 
boabe/porumb de siloz, nutrețuri/furaje, ovăz galben/ovăz negru. 
Exemple de cazuri permise: 
Furaje/lucernă, furaje/trifoi roșu, fructe/livada intensive– dacă sunt soiuri diferite. 
 
2018/848, Anexa II, partea III 
Producția simultană de animale de acvacultură ecologice și neecologice 

Unitățile de producție ecologică și neecologică se separă în mod corespunzător și în 
conformitate cu distanțele minime de separare stabilite de statele membre, după caz. Astfel 
de măsuri de separare se bazează pe situarea naturală, pe sisteme separate de distribuție a 
apei, pe distanțe, pe maree, și pe situarea în amonte și în aval a unității de producție 
ecologică. Producția de alge și de acvacultură nu este considerată ecologică atunci când 
este practicată în locuri sau în zone desemnate de autoritățile statelor membre ca locuri sau 
zone neadecvate pentru astfel de activități. 
 
2018/848, Articolul 38 
Norme suplimentare privind controalele oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse de 
autoritățile competente 
 
1. Controalele oficiale efectuate în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 
2017/625 pentru verificarea conformității cu Regulamentul 2018/848 includ, în special: 
 
(a) verificarea aplicării de către operatori a măsurilor preventive și de precauție menționate la 
articolul 9 alineatul (6) și la articolul 28 din Regulamentul 2018/848, în fiecare etapă de 
producție, pregătire și distribuție 
 
(b) în cazul în care exploatația include unități de producție neecologică sau în conversie, verificarea 
registrelor și a măsurilor sau procedurilor sau mecanismelor instituite în vederea asigurării unei 
separări clare și efective între unitățile de producție ecologică, în conversie și neecologică, precum și 
între produsele respective produse în unitățile respective, precum și a substanțelor și produselor 
utilizate pentru unitățile de producție ecologică, în conversie și neecologică; o astfel de verificare 
include controale pe parcelele pentru care o perioadă anterioară a fost recunoscută retroactiv ca 
parte a perioadei de conversie și controale în ceea ce privește unitățile de producție neecologică; 
 



 

2000767RO INFO-Sheet Parallel production RO Fisa info productie paralela 10.02.2023 15:33:36 Pagina 3 din 3 

c) în cazurile în care produsele ecologice, în conversie și neecologice sunt colectate simultan de către 
operatori, sunt preparate ori depozitate în aceeași unitate, zonă sau spații de preparare sau sunt 
transportate către alți operatori ori alte unități, verificarea registrelor și a măsurilor, procedurilor sau 
mecanismelor instituite pentru a se asigura că:  
- operațiunile sunt efectuate separat în spațiu sau în timp 
- sunt puse în aplicare măsuri adecvate de curățenie și, după caz, măsuri pentru a preveni 
substituirea produselor 
- produsele ecologice și produsele în conversie sunt identificate în orice moment și că produsele 
ecologice, produsele în conversie și produsele neecologice sunt depozitate, înainte și după 
operațiunile de pregătire, în mod separat în spațiu sau în timp unele de altele; 
 


