Anexa 1.
LISTA AUTORIZATIILOR SI DEROGARILOR ACORDATE IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL CE 834/2007 SI LEGISLATIA NATIONALA
Tabelul I: Lista autorizațiilor si derogărilor
Nr.
crt.

Detalii privind derogarea

Referință

Emitent

A. PRODUCTIE VEGETALA - CATEGORIA A
I. Recunoașterea retroactivă a perioadei de conversie
A se vedea condițiile de acordare a derogării in Tabelul 2
1

În cazul parcelelor care au fost suprafețe naturale sau agricole și nu au fost tratate cu produse interzise în cadrul producției ecologice se poate
reduce perioada de conversie cu 1 an.

Reg. 889/08: art. 36.4,
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

MADR

2

Perioada de conversie poate fi redusă la un an:
- în cazul pășunilor și
- în cazul suprafețelor în aer liber utilizate de speciile neerbivore.
Perioada respectivă se poate reduce la șase luni, în cazul în care terenul în cauză nu a fost supus în ultimul an unor tratamente cu produse
neautorizate pentru producția ecologică.

Reg. 889/08: art. 37(2)
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

MADR

Reg. 889/08: art. 36(3)
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

MADR

II. Prelungirea perioadei de conversie
1

Dacă terenul a fost contaminat cu produse neautorizate pentru producția ecologică, autoritatea competentă poate să prelungească perioada
de conversie.

III. Producția paralelă
A se vedea condițiile de acordare a derogării in Tabelul 2
1

În cazul producției de culturi perene care necesită o perioadă de cultivare de cel puțin trei ani, dacă varietățile nu pot fi diferențiate cu
ușurință.

Reg. 834/07: art. 22
Reg. 889/08: art. 40.1a
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

SRAC

2

În cazul suprafețelor destinate cercetărilor agricole sau activităților educaționale formale aprobate de autoritățile competente.

Reg. 834/07: art. 22
Reg. 889/08: art. 40.1b
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

SRAC

3

În cazul producerii de semințe, material de însămânțare vegetativă și transplanturi.

4

În cazul pășunilor utilizate exclusiv pentru pășunat.
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Reg. 834/07: art. 22
Reg. 889/08: art. 40.1c
OM 895/16: Art. 13 (1) b)
Reg. 834/07: art. 22
Reg. 889/08: art. 40.1d
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

SRAC

SRAC

1

Nr.
crt.

Detalii privind derogarea

Referință

Emitent

IV. Utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativă
A se vedea condițiile de acordare a derogării in Tabelul 2
1

In cazul folosirii de semințe sau cartofi de sămânța neecologici daca varianta ecologica nu este disponibila pe piață

Reg. 834/07: art. 22 (2) b)
Reg. 889/08: Art. 45
OM 895/16: Art. 9 (24.v)

SRAC

Reg. 834/07: art. 22
Reg. 889/08: art. 40.2
OM 895/16: Art. 13 1.c)

MADR

PRODUCTIE ANIMALIERA- CATEGORIA B
I.
1

Producția paralelă
Exploatațiile agricole care efectuează activități educaționale formale să crească animale ecologice și neecologice din aceeași specie.

II. Utilizarea animalelor neecologice

1

In cazul în care un efectiv de păsări este constituit pentru prima dată, reînnoit sau reconstituit și numărul de păsări de curte crescute prin
metode ecologice nu este suficient, pot fi introduse într-o unitate ecologică păsări de curte crescute prin metode neecologice, cu condiția ca
puicuțele pentru producția de ouă și păsările de curte destinate producției de carne să aibă mai puțin de trei zile

Reg. 889/08: art. 42,
OM 895/16: Art.13 (1) c)

Puicuțele crescute prin metode neecologice pentru producția de ouă de cel mult 18 săptămâni pot fi introduse într-o unitate de animale
ecologice până la 31 decembrie 2017, în cazul în care puicuțele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile.

MADR

III. Probleme specifice de gestionare a animalelor ecologice
1.

Ultima etapă de îngrășare a bovinelor adulte pentru producția de carne poate avea loc în spații interioare, cu condiția ca aceste perioade de
îngrășare în spații interioare să nu depășească a cincea parte din durata lor de viață și în orice caz să dureze maxim trei luni.

Reg. 889/08: art. 46
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

IV. Catastrofe
1

Se poate autoriza temporar, reînnoirea sau reconstituirea efectivului sau a cârdului cu animale neecologice, in cazul unei mortalități ridicate a
animalelor cauzate de boli sau catastrofe, daca animalele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile

Reg. 889/08: art. 47 (a)
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

2

Utilizarea hranei neecologice pentru animale de către operatori individuali pentru o perioadă limitată de timp în cazul în care:
producția furajeră se pierde,
se impun restricții, în principal în urma unor condiții meteorologice excepționale, a unui focar de boli infecțioase, a contaminării cu
substanțe toxice sau în urma unor incendii.

Reg. 889/08: art. 47 (c)
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

MADR

V. Utilizarea de hrană neecologică de origine vegetală sau animală pentru animale
1

Daca agricultorii nu sunt în măsură să obțină hrana proteică pentru animale exclusiv din producția ecologică, se poate autoriza folosirea de
hrană proteică neecologică maxim 5 % pentru porcine și specii de păsări de curte pentru o perioadă de 12 luni (pentru anii calendaristici 2015,
2016 și 2017 )
Cifrele se calculează anual sub forma unui procent din substanța uscată de hrană pentru animale de origine agricolă.
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Reg. 834/07: Art. 22 (2) b)
Reg. 889/08: art. 43
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

2

Nr.
crt.

Detalii privind derogarea

Referință

Pot fi autorizate pe baza individuala, operațiuni precum atașarea de benzi elastice pe cozile oilor, scurtarea cozilor, tăierea dinților, a ciocurilor
și a coarnelor din motive de siguranță sau în cazul în care acestea sunt necesare în scopul îmbunătățirii stării de sănătate, a bunăstării sau a
igienei efectivelor de animale.

Reg. 889/08: art. 18(1)
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

Emitent

VI. Mutilarea animalelor
1

MADR

VI. Priponirea animalelor
A se vedea condițiile de acordare a derogării in Tabelul 2
1

Reg. 834/07: Art. 22 (2) a)
Reg. 889/08: art. 39
OM 895/16: Art. 13 (1) b)

MADR

Reînnoirea sau reconstituirea stupinelor cu albine neecologice daca nu sunt disponibili stupi ecologici, în cazul unei mortalități ridicate a
albinelor, cauzată de boli sau catastrofe.

Reg. 834/07: art 22 (2), a)
Reg. 889/08: art. 47 (b)
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

Hrănirea albinelor cu miere ecologică, zahăr ecologic sau sirop de zahăr ecologic în caz de condiții meteorologice excepționale de lungă
durată sau de catastrofe naturale care împiedică producția de nectar sau de secreții zaharoase.

Reg. 834/07: art 22 (2), a)
Reg. 889/08: art. 47 (d)
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

Reg. 834/07: art 22 (2), a)
Reg. 889/08: art. 41
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

Priponirea vitelor din exploatațiile mici dacă nu este posibilă îngrijirea acestora în grupuri de dimensiuni corespunzătoare cu necesitățile lor
comportamentale

PRODUCTIE ANIMALIERA- CATEGORIA B- APICULTURA
I. Catastrofe
1

2

II. Gestionarea unităților apicole în scopul polenizării
1

Instalarea unităților apicole ecologice și neecologice pe aceeași exploatație, cu scopul polenizării si cu condiția ca toate cerințele regulilor de
producție ecologică să fie îndeplinite, cu excepția dispozițiilor privind amplasarea stupinelor.
În cazul respectiv, produsul nu poate fi vândut ca produs ecologic.

III. Utilizarea cerii de albine neecologice
1

În cazul noilor instalații sau pe parcursul perioadei de conversie, ceara de albine neecologică poate fi folosită doar:
- daca ceara din apicultura ecologică nu este disponibilă pe piață;
- daca se dovedește a nu fi contaminată cu substanțe neautorizate pentru producția ecologică; și
- cu condiția să provină din ceara de la căpăcelele fagurilor.

Reg.889/08: art. 44
OM 895/16: Art. 13 (1) c)
MADR

PROCESARE - CATEGORIA D
I. Autorizarea ingredientelor alimentare neecologice de origine agricolă
1

In cazul in care ingredientul în cauză nu este produs în cantitate suficientă sau nu poate fi importat din țări terțe si se dovedește
indisponibilitatea acestuia
Autorizația se acorda in mod provizoriu pentru perioada de 12 luni
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Reg.889/08: art. 29
OM 895/16: Art. 13 (1) c)
MADR

3

Nr.
crt.

Detalii privind derogarea

Referință

Emitent

II. Adăugarea de extract de drojdie neecologică
1

Se permite adăugarea la substrat (calculat ca materie uscată) a unui procent de până la 5 % de extract sau autolizat de drojdie neecologică
pentru fabricarea drojdiei ecologice, în cazul în care agenții economici nu pot obține extractul sau autolizatul de drojdie prin metode de
producție ecologică.

Reg. 889/08: art. 46a
OM 895/16: Art. 13 (1) c)

MADR

III. Utilizarea de anhidrida sulfuroasa

1

Utilizarea de anhidridă sulfuroasă până la conținutul maxim care trebuie stabilit în conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CE) nr.
606/2009, dacă, în urma condițiilor meteorologice excepționale dintr-un anumit an de recoltă, starea sanitară a strugurilor ecologici dintr-o
zonă geografică specifică se deteriorează din cauza atacurilor bacteriene sau fungice grave, fapt care îl obligă pe producătorul de vin să
utilizeze mai multă anhidridă sulfuroasă decât în anii precedenți pentru a obține un produs final comparabil.

Reg. 834/07: art 22 (2), a)
Reg. 889/08: art. 47 e)
MADR

Tabelul 2 - Condiții de acordare a principalelor autorizații si derogări
1. Utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativă neobținute prin metoda de producție ecologică
Reguli generale

Se pot utiliza semințe și material de înmulțire vegetativ dintr-o unitate de producție ecologica sau în proces de conversie spre o producție ecologică;
Daca regula generala nu se aplică, statele membre pot autoriza utilizarea semințelor sau a materialului de înmulțire vegetativă neecologice, dacă acestea nu sunt
disponibile din producția ecologică.

Condiții de
acordare a
autorizației

1.

Autorizația se acordă numai pe bază individuală, pentru câte un sezon o dată;

2.

Autorizația se acordă înainte de însămânțarea culturii.

3.

Semințele sau cartofii de sămânță să nu fie tratați cu produse fitosanitare, altele decât cele autorizate pentru tratamentul semințelor (a se vedea Anexa I a Reg. CE
889/2008),

Excepție: daca este prescris tratament chimic în conformitate cu Directiva 2000/29/CE a Consiliului (1) în scopuri fitosanitare de către MADR pentru toate varietățile unei
specii date în regiunea în care se vor utiliza semințele sau cartofii de sămânță.
4.

Sămânța sau cartofii de sămânță nu sunt modificați genetic (OMG);

5.

Nicio varietate din speciile pe care operatorul vrea să le obțină nu este înregistrată în baza de date a semințelor ecologice disponibila pe site-ul MADR;

De asemenea, niciuna dintre alternativele înregistrate ale aceleiași specii nu este corespunzătoare și că, în consecință, autorizația are un rol semnificativ pentru producția
operatorului.
6.
Formulare
folosite

Niciun furnizor, (operator care comercializează semințe sau cartofi de sămânță altor operatori), nu poate livra semințele sau cartofii de sămânță înainte de
perioada de însămânțare sau de plantare în situațiile în care utilizatorul a comandat semințele sau cartofii de sămânță la o dată rezonabilă;

FPS-18.01A ECO - Cerere operator pentru autorizarea utilizării de semințe non ecologice
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4

Documente
anexate cererii in
vederea acordării
derogării

-

Dovada indisponibilitate varietate de sămânță ecologica (dovezi furnizori de semințe ecologice, baza de date semințe);
Certificat de calitate /conformitate semințe sau orice document din care reiese netratarea semințelor si ca acestea nu sunt OMG;
Facturi achiziție semințe convenționale

2. Reducerea perioadei de conversie a terenului
Reguli generale

-

Plante anuale: 2 ani înainte de însămânțare
Plante perene (altele decât furajele): 3 ani înainte de prima recolta a produselor ecologice
Pășuni si furaje perene: 2 ani înainte de utilizarea produselor ca furaje ecologice

Condiții de
acordare a
autorizației

-

Articolul 36 a Reg. CE 889/2008: SUPRAFEȚE NATURALE SAU AGRICOLE care nu au fost tratate cu produse interzise în cadrul producției ecologice in ultimii 3 ani:
perioada de conversie se poate reduce cu 1 an

Formulare
folosite
Documente
anexate cererii in
vederea acordării
derogării

Articolul 37 a Reg. CE 889/2008: PĂȘUNI ȘI SUPRAFEȚE ÎN AER LIBER UTILIZATE DE SPECIILE NEERBIVORE: perioada de conversie se poate reduce la 1 an sau la 6
luni daca terenul nu a fost supus în ultimul an unor tratamente cu produse neautorizate pentru producția ecologică.
Prelevarea de probe de sol de către SRAC si analizarea la un laborator acredita ISO 17025
FPS-18.02C ECO - Cerere operator pentru reducerea perioadei de conversie
-

Copii de pe documentele justificative emise operatorului de către autoritățile locale, care dovedesc faptul că pe parcelele pentru care se solicită reducerea
perioadei de conversie nu s-au efectuat, pe o perioadă de 3 ani anteriori conversiei (pentru suprafețe agricole, cu excepția pajiștilor naturale) sau un an (pentru
pajiști naturale), următoarele activități considerate neconforme cu modul de producție ecologic
- fertilizări cu produse care nu sunt cuprinse în anexa I la R (CE) nr. 889/2008;
- aplicarea de produse fitosanitare, altele decât cele cuprinse în anexa II la R (CE) nr. 889/2008;
- tratamente chimice la semințe, după caz;
-

-

Rezultatul determinărilor efectuate de către laboratoare acreditate, conform SR EN ISO/CEI 17025 "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de
încercări şi etalonări", asupra probelor de sol prelevate la cererea operatorului de pe parcelele pentru care se solicită derogare de la perioada de conversie.

3. Producția paralela de plante
Reguli generale

Condiții de
acordare a
autorizației

Întreaga exploatație agricolă este gestionată în conformitate cu cerințele aplicabile producției ecologice
Cu toate acestea, o exploatație poate fi împărțită în unități clar separate, dintre care nu toate sunt gestionate conform modului de producție ecologic.
În privința animalelor: sunt implicate diferite specii.
În privința plantelor: sunt implicate diferite varietăți ce pot fi ușor diferențiate.
Derogarea se acorda intr-unul din cazurile descrise in Tabelul 1-Lista autorizațiilor si a derogărilor – Producția paralelă. Pentru producția paralela de culturi perene,
suprafețe destinate cercetărilor agricole si in cazul producției paralele de semințe derogarea se acorda daca:
-

Producția în cauză să facă parte dintr-un plan de conversie cu privire la care producătorul își asumă un angajament ferm și care prevede începerea conversiei
suprafeței convenționale in următorii 5 ani;
S-au întreprins măsuri corespunzătoare pentru a asigura separarea permanentă a produselor obținute din fiecare unitate în cauză;
Operatorul notifica organismului de control, recoltarea fiecăruia dintre produsele în cauză cu cel puțin 48 de ore în avans;
La sfârșitul recoltării, producătorul comunică către SRAC cantitățile exacte recoltate din unitățile în cauză și măsurile luate pentru a separa produsele;
planul de conversie și măsurile de control se aproba de autoritatea competentă si se confirmă anual după începerea planului de conversie
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Formulare
folosite

FPS-18.04 ECO Cerere de aprobare a producției paralele de culturi perene

Documente
anexate cererii in
vederea acordării
derogării

-

Plan de conversie
Descrierea masurilor pentru a separa produsele obținute de pe parcelele ecologice de cele convenționale
Angajamentul operatorului privind notificările descrise mai sus

4. Priponirea animalelor
Reguli generale

In conformitate cu articolul 14 al Reg. CE 889/2008, erbivorele trebuie sa aibă acces la pășuni de fiecare data când condițiile o permit si sistemul de adăpostire oferă
libertate de mișcare animalelor

Condiții de
acordare a
autorizației

-

Autorizație acordata doar in cazul bovinelor din exploatațiile mici

-

Dacă nu este posibilă îngrijirea acestora în grupuri de dimensiuni corespunzătoare cu necesitățile lor comportamentale,

-

Să aibă acces la pășuni pe perioada de pășunat și de cel puțin două ori pe săptămână să aibă acces la suprafețe în aer liber, dacă pășunatul nu este posibil

Formulare
folosite

FPS-18.03B ECO - Cerere operator de derogare legarea animalelor

Documente
anexate cererii in
vederea acordării
derogării

-
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