
REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 392/2013 AL COMISIEI 

din 29 aprilie 2013 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al 
producției ecologice 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 2092/91 ( 1 ), în special articolul 33 alineatele (2) și (3) 
și articolul 38 literele (c) și (d), 

întrucât: 

(1) Conform dispozițiilor articolului 28 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007, operatorii care 
produc, prepară, depozitează, introduc pe piață, importă 
sau exportă produse obținute în conformitate cu normele 
de producție stabilite în cadrul regulamentului trebuie să 
își supună exploatația sistemului de control descris la 
articolul 27 din regulament. Normele detaliate privind 
aplicarea sistemului de control sunt descrise în titlul IV 
din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 
5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 
privind producția ecologică și etichetarea produselor 
ecologice în ceea ce privește producția ecologică, 
etichetarea și controlul ( 2 ). 

(2) În cadrul sistemului de control menționat, operatorii 
trebuie să își comunice activitatea autorității competente, 
inclusiv informațiile privind organismele de control 
corespunzătoare, și să semneze o declarație conform 
căreia respectă, în cadrul producției, normele ecologice 
și acceptă aplicarea măsurilor corespunzătoare în cazul 
încălcării acestora sau în caz de nereguli. 

(3) Articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 prevede comunicarea informațiilor privind 
neregulile sau încălcările ce afectează statutul ecologic 
al unui produs. Pentru creșterea eficienței, operatorii ar 
trebui să informeze autoritățile sau organismele de 
control cu privire la orice neregulă sau încălcare ce 
afectează statutul ecologic al produselor lor sau al 
produselor ecologice primite de la alți operatori. 

(4) Având în vedere experiența dobândită la punerea în 
aplicare a sistemului de control și în interesul sectorului 

ecologic, este necesară stabilirea unui număr minim de 
eșantioane care să fie prelevate și analizate de autoritățile 
sau de organismele de control în fiecare an, pe baza unei 
evaluări generale a riscului de nerespectare a normelor de 
producție ecologică. În cazul în care autoritățile sau orga
nismele de control suspectează că se folosesc produse 
care nu sunt autorizate pentru producția ecologică, ele 
ar trebui să preleveze și să analizeze eșantioane din 
produsele în cauză. În astfel de cazuri, nu ar trebui să 
se aplice numărul minim de eșantioane. De asemenea, 
autoritățile sau organismele de control pot preleva și 
analiza eșantioane în orice alte cazuri în vederea 
detectării nerespectării cerințelor ecologice ale Uniunii. 

(5) Având în vedere experiența dobândită la punerea în 
aplicare a sistemului de control și în interesul sectorului 
ecologic, este necesar să se prevadă transmiterea infor
mațiilor relevante în cazurile în care operatorul sau 
subcontractanții operatorului sunt verificați de către auto
rități sau organisme de control diferite sau în care 
operatorii sau subcontractanții lor schimbă autoritatea 
sau organismul de control. Ar trebui să fie posibil un 
schimb adecvat de informații, precum și transmiterea 
dosarelor de control ale operatorilor în cauză în 
vederea gestionării sistemului de control, cu respectarea 
cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal 
stabilite prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date ( 3 ). Operatorii ar trebui să accepte trans
miterea datelor lor cu caracter personal și schimburile de 
astfel de date, precum și a tuturor informațiilor refe
ritoare la activitățile lor care intră sub incidența 
sistemului de control. 

(6) Pentru asigurarea aplicării uniforme a sistemului de 
control și pentru evitarea ambiguităților, ar trebui 
inclusă o definiție a termenului „dosar de control” în 
Regulamentul (CE) nr. 889/2008. 

(7) La articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 se menționează certificarea electronică în 
legătură cu forma documentelor justificative. Este 
oportun să se clarifice faptul că, în cazul certificării elec
tronice, nu este necesară semnarea documentelor justifi
cative, dacă autenticitatea acestora este garantată prin 
intermediul unei metode electronice inviolabile.
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(8) Experiența a dovedit că sunt necesare clarificări cu privire 
la schimburile de informații între statele membre în cazul 
în care un stat membru identifică nereguli sau încălcări în 
ceea ce privește respectarea normelor de către produsele 
importate în conformitate cu dispozițiile articolului 33 
alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 sau ale articolului 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1235/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește regimul 
de import al produselor ecologice din țări terțe ( 1 ). 

(9) În plus, este necesară clarificarea procedurii privind 
schimburile de informații între statele membre în cazul 
apariției unor nereguli sau încălcări, ținând seama de 
bunele practici stabilite începând din 2009. 

(10) Pentru asigurarea coerenței cu articolul 33 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 
27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a 
procedurilor de control și a ecocondiționalității în cazul 
măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală ( 2 ), este 
important să se știe cu claritate faptul că statele 
membre ar trebui să se asigure că agenția de plată 
primește suficiente informații referitoare la controalele 
efectuate, atunci când controalele nu se efectuează de 
către agenția de plată în cauză. 

(11) Conform dispozițiilor articolului 44 alineatul (1) litera (a) 
din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului ( 3 ), statele membre au 
obligația de a indica, în raportul anual, orice modificare 
adusă planului național de control multianual, ținând 
seama, inter alia, de legislația nou apărută. Comisia ar 
trebui să dispună de datele și de informațiile necesare 
cu privire la supravegherea efectuată de autoritățile 
competente ale statelor membre în legătură cu 
producția ecologică. Prin urmare, ar trebui să li se 
solicite statelor membre să își modifice planul național 
de control astfel încât să includă supravegherea 
menționată și să indice modificările aduse și datele 
ecologice relevante în raportul anual menționat la 
articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004. 
Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
prezenta datele organice menționate într-un capitol 
separat din cadrul planului național de control și al 
raportului anual. 

(12) Pe lângă obligațiile privind controalele prevăzute în Regu
lamentul (CE) nr. 882/2004, titlul V din Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (CE) nr. 889/2008 
cuprind dispoziții mai specifice referitoare la controalele 
din cadrul sectorului ecologic. În cazul în care autoritatea 
competentă deleagă sarcinile de control unor organisme 
de control, care sunt entități private, Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 stabilește cerințe și obligații mai detaliate 
pe care trebuie să le respecte organismul de control. 

(13) Experiența a dovedit că dispozițiile specifice referitoare la 
controlul producției ecologice trebuie să fie mai detaliate, 

în special pentru a întări supravegherea exercitată de 
autoritățile competente asupra organismelor de control 
cărora li s-au delegat sarcini de control. Aceste dispoziții 
ar trebui incluse în sistemul de control al statului 
membru, sistem instituit conform articolului 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007, drept cerințe 
uniforme minime. 

(14) Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să 
aibă proceduri documentate pentru delegarea sarcinilor 
către organismele de control și pentru supravegherea 
acestora, pentru a se garanta faptul că sunt respectate 
cerințele de reglementare. 

(15) Ar trebui îmbunătățit schimbul de informații în interiorul 
statelor membre, între statele membre, precum și între 
statele membre și Comisie cu privire la supravegherea 
exercitată de autoritățile competente și ar trebui 
adoptate cerințe uniforme minime. 

(16) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui 
modificat în consecință. 

(17) Pentru a se asigura eficiența măsurilor de control, 
elementele suplimentare prevăzute de prezentul regu
lament, acoperite de angajamentul cuprins în declarația 
care trebuie semnată de operator, astfel cum se prevede la 
articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
889/2008, ar trebui să li se aplice și operatorilor care 
au semnat declarația menționată înainte de data de 
aplicare a prezentului regulament. 

(18) Pentru asigurarea unei tranziții fără dificultăți de la 
sistemul de control actual la sistemul modificat, 
prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 
1 ianuarie 2014. 

(19) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt 
conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru 
producția ecologică, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 889/2008 

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum 
urmează: 

1. La articolul 2 se adaugă următoarea literă (s): 

„(s) «dosar de control»: toate informațiile și documentele 
transmise, în cadrul sistemului de control, către autori
tățile competente ale statului membru sau către autori
tățile ori organismele de control de către un operator care 
face obiectul sistemului de control menționat la 
articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, 
inclusiv toate informațiile și documentele relevante refe
ritoare la operatorul în cauză sau la activitățile sale pe 
care le dețin autoritățile competente sau autoritățile ori 
organismele de control, cu excepția informațiilor sau a 
documentelor care nu au nicio legătură cu funcționarea 
sistemului de control.” 

2. La articolul 63 alineatul (2) primul paragraf se adaugă urmă
toarele litere de la (d) la (h):
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„(d) de a accepta, în cazurile în care operatorul și/sau 
subcontractanții acestuia sunt controlați de autorități 
sau organisme de control diferite, în conformitate cu 
sistemul de control instituit de statul membru în 
cauză, schimbul de informații între autoritățile sau orga
nismele respective; 

(e) de a accepta, în cazurile în care operatorul și/sau 
subcontractanții acestuia își schimbă autoritatea sau 
organismul de control, transmiterea dosarelor sale de 
control către autoritatea sau organismul de control 
următor; 

(f) de a accepta, în cazurile în care operatorul se retrage din 
sistemul de control, să informeze în acest sens, fără 
întârziere, autoritatea competentă și autoritatea sau 
organismul de control corespunzătoare; 

(g) de a accepta, în cazurile în care operatorul se retrage din 
sistemul de control, ca dosarul său de control să fie 
păstrat o perioadă de cel puțin cinci ani; 

(h) de a accepta să informeze fără întârziere autoritatea sau 
autoritățile ori organismul sau organismele de control 
corespunzătoare cu privire la orice neregulă sau 
încălcare ce afectează statutul ecologic al produsului 
sau produselor lor ecologice primite de la alți 
operatori sau subcontractanți.” 

3. La articolul 65, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Autoritatea sau organismul de control prelevează și 
analizează eșantioane pentru detectarea produselor neauto
rizate pentru producția ecologică, pentru verificarea 
tehnicilor de producție care nu sunt în conformitate cu 
regulile de producție ecologică sau pentru detectarea 
posibilei contaminări cu produse neautorizate pentru 
producția ecologică. Numărul eșantioanelor care trebuie 
prelevate și analizate de către autoritatea sau organismul de 
control în fiecare an trebuie să corespundă unui procent de 
cel puțin 5 % din numărul de operatori pe care îi contro
lează. Selectarea operatorilor de la care se prelevează 
eșantioane se bazează pe evaluarea generală a riscului de 
nerespectare a normelor de producție ecologică. Evaluarea 
generală ține seama de toate etapele de producție, 
preparare și distribuție. 

Autoritatea sau organismul de control prelevează și 
analizează eșantioane în toate cazurile în care există suspi
ciunea utilizării de produse sau tehnici neautorizate pentru 
producția ecologică. În astfel de cazuri, nu se mai aplică 
numărul minim de eșantioane care trebuie prelevate și 
analizate. 

Autoritatea sau organismul de control poate preleva și 
analiza eșantioane în orice alte cazuri pentru detectarea 
produselor neautorizate pentru producția ecologică, pentru 
verificarea tehnicilor de producție care nu sunt în confor
mitate cu regulile de producție ecologică sau pentru 
detectarea posibilei contaminări cu produse neautorizate 
pentru producția ecologică.” 

4. La articolul 68 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf: 

„În cazul certificării electronice menționate la articolul 29 
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, 

semnătura din căsuța 8 a documentului justificativ nu este 
necesară dacă autenticitatea documentului justificativ este 
garantată prin intermediul unei metode electronice inviola
bile.” 

5. Articolele 92 și 92a se înlocuiesc cu următorul text: 

„Articolul 92 

Schimbul de informații între autoritățile de control, 
organismele de control și autoritățile competente 

(1) În cazul în care operatorul și/sau subcontractanții săi 
sunt verificați de autorități sau organisme de control diferite, 
autoritățile sau organismele de control fac schimb de 
informații corespunzătoare cu privire la operațiunile aflate 
sub controlul lor. 

(2) În cazul în care operatorul și/sau subcontractanții săi 
își schimbă autoritatea sau organismul de control, 
schimbarea trebuie notificată fără întârziere autorității 
competente de către autoritățile sau organismele de control 
în cauză. 

Autoritatea sau organismul de control anterior transferă 
elementele relevante din dosarul de control al operatorului 
în cauză și rapoartele menționate la articolul 63 alineatul (2) 
al doilea paragraf către autoritatea sau organismul de control 
următor. 

Noua autoritate sau noul organism de control se asigură că 
neconformitățile identificate în raportul autorității sau orga
nismului de control anterior au fost sau sunt tratate de către 
operator. 

(3) În cazul în care operatorul se retrage din sistemul de 
control, autoritatea sau organismul de control al operatorului 
în cauză informează în acest sens, fără întârziere, autoritatea 
competentă. 

(4) În cazul în care o autoritate sau un organism de 
control găsește nereguli sau încălcări care afectează statutul 
ecologic al produselor, informează în acest sens, fără întâr
ziere, autoritatea competentă a statului membru care a 
desemnat sau a aprobat autoritatea sau organismul 
respectiv în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007. 

Autoritatea competentă poate solicita, de asemenea, din 
proprie inițiativă, orice alte informații cu privire la nereguli 
sau încălcări. 

În cazul unor nereguli sau încălcări referitoare la produse 
aflate sub controlul altor autorități sau organisme de 
control, informează de asemenea autoritățile sau organismele 
respective. 

(5) Statele membre iau măsurile adecvate și stabilesc 
proceduri documentate care să permită schimbul de 
informații între toate autoritățile de control pe care le-au 
desemnat și/sau între toate organismele de control pe care 
le-au aprobat în conformitate cu dispozițiile articolului 27 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, inclusiv procedurile 
privind schimbul de informații în vederea verificării docu
mentelor justificative menționate la articolul 29 alineatul 
(1) din prezentul regulament.
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(6) Statele membre iau măsurile adecvate și instituie 
proceduri documentate pentru a se asigura că informațiile 
privind rezultatele inspecțiilor și vizitelor menționate la 
articolul 65 din prezentul regulament sunt comunicate 
agenției de plăți în conformitate cu necesitățile agenției 
respective, astfel cum se prevede la articolul 33 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei (*). 

Articolul 92a 

Schimbul de informații între diferite state membre și 
Comisie 

(1) În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau 
încălcări referitoare la aplicarea prezentului regulament în 
cazul unui produs provenit dintr-un alt stat membru și 
care poartă indicațiile menționate în titlul IV din Regula
mentul (CE) nr. 834/2007 și în titlul III și/sau anexa XI la 
prezentul regulament, acesta informează în acest sens, fără 
întârziere, statul membru care a desemnat autoritatea de 
control sau a aprobat organismul de control, celelalte state 
membre și Comisia, prin sistemul menționat la articolul 94 
alineatul (1) din prezentul regulament. 

(2) În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau 
încălcări referitoare la respectarea de către produsele 
importate conform articolului 33 alineatele (2) sau (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 a cerințelor specificate în 
regulamentul respectiv sau în Regulamentul (CE) nr. 
1235/2008, acesta informează în acest sens, fără întârziere, 
celelalte state membre și Comisia, prin sistemul menționat la 
articolul 94 alineatul (1) din prezentul regulament. 

(3) În cazul în care un stat membru găsește nereguli sau 
încălcări referitoare la respectarea de către produsele 
importate conform articolului 19 din Regulamentul (CE) 
nr. 1235/2008 a cerințelor specificate în regulamentul 
respectiv și în Regulamentul (CE) nr. 834/2007, acesta 
informează în acest sens, fără întârziere, statul membru 
care a emis autorizația, celelalte state membre și Comisia, 
prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1) din 
prezentul regulament. Notificarea se transmite celorlalte 
state membre și Comisiei în cazul în care neregula sau 
încălcarea se referă la produse pentru care statul membru 
însuși a emis autorizația menționată la articolul 19 din Regu
lamentul (CE) nr. 1235/2008. 

(4) Statul membru care primește notificarea referitoare la 
produse neconforme în conformitate cu alineatul (1) sau (3) 
sau statul membru care a emis autorizația menționată la 
articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 pentru 
un produs pentru care s-a descoperit o neregulă sau o 
încălcare investighează originea neregulilor sau a încălcărilor. 
În continuare, întreprinde imediat acțiunile corespunzătoare. 

El informează statul membru care a trimis notificarea, 
celelalte state membre și Comisia cu privire la rezultatul 
investigației și la acțiunile întreprinse, răspunzând informării 
inițiale prin sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1). 
Răspunsul se transmite în termen de 30 de zile calendaristice 
de la data informării inițiale. 

(5) Statul membru care a transmis informarea inițială 
poate solicita, dacă este necesar, informații suplimentare 

statului membru care a furnizat răspunsul. În orice caz, după 
primirea unui răspuns sau a informațiilor suplimentare de la 
statul membru notificat, statul membru care a transmis 
informarea inițială introduce intrările și actualizările 
necesare în sistemul menționat la articolul 94 alineatul (1). 

Articolul 92b 

Publicarea informațiilor 

Statele membre pun la dispoziția publicului, într-un mod 
corespunzător, inclusiv prin publicare pe internet, listele 
actualizate menționate la articolul 28 alineatul (5) din Regu
lamentul (CE) nr. 834/2007, care conțin documentele justi
ficative actualizate pentru fiecare operator prevăzute la 
articolul 29 alineatul (1) din respectivul regulament și 
utilizând modelul stabilit în anexa XII la prezentul regu
lament. Statele membre respectă în mod corespunzător 
cerințele privind protecția datelor cu caracter personal, 
prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului (**). 

___________ 
(*) JO L 25, 28.1.2011, p. 8. 

(**) JO L 281, 23.11.1995, p. 31.” 

6. În titlul IV se introduce următorul capitol 9: 

„CAPITOLUL 9 

Supravegherea de către autoritățile competente 

Articolul 92c 

Activitățile de supraveghere referitoare la organismele 
de control 

(1) Activitățile de supraveghere ale autorităților 
competente care deleagă sarcini de control organismelor de 
control în conformitate cu dispozițiile articolului 27 alineatul 
(4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se concen
trează asupra evaluării performanțelor operaționale ale orga
nismelor de control în cauză, ținând seama de rezultatele 
lucrărilor organismului național de acreditare menționat la 
articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (*). 

Activitățile de supraveghere menționate includ evaluarea 
procedurilor interne de control ale organismelor de 
control, gestionarea și examinarea dosarelor de control din 
perspectiva obligațiilor stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 
834/2007, verificarea modului în care sunt tratate neconfor
mitățile și gestionarea recursurilor și a plângerilor. 

(2) Autoritățile competente solicită organismelor de 
control să prezinte documentația privind procedura de 
analiză a riscului pe care o utilizează. 

Procedura de analiză a riscului este concepută în așa fel încât: 

(a) rezultatul analizei riscului să furnizeze baza pentru deter
minarea intensității inspecțiilor și vizitelor anuale 
neanunțate sau anunțate;
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(b) să se efectueze vizite suplimentare de control prin 
sondaj, realizate conform dispozițiilor articolului 65 
alineatul (4), pentru cel puțin 10 % dintre operatorii 
sub contract, conform categoriei de risc căreia îi aparțin; 

(c) cel puțin 10 % dintre toate inspecțiile și vizitele efectuate 
în conformitate cu dispozițiile articolului 65 alineatele 
(1) și (4) să fie neanunțate; 

(d) selectarea operatorilor supuși unor inspecții și vizite 
neanunțate să fie efectuată pe baza analizei riscurilor, 
iar inspecțiile și vizitele respective să fie planificate în 
funcție de nivelul de risc. 

(3) Autoritățile competente care deleagă sarcini de control 
organismelor de control verifică dacă personalul orga
nismelor de control are cunoștințe suficiente, inclusiv refe
ritoare la elementele de risc care pot afecta statutul ecologic 
al produselor, calificări, formarea și experiența necesare în 
ceea ce privește producția ecologică în general și normele 
corespunzătoare ale Uniunii în special și, de asemenea, 
dacă există reguli adecvate privind rotația inspectorilor. 

(4) Autoritățile competente dispun de proceduri docu
mentate pentru delegarea sarcinilor către organismele de 
control conform dispozițiilor articolului 27 alineatul (5) 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și pentru supraveghere 
conform dispozițiilor prezentului articol, cu detalierea infor
mațiilor care trebuie prezentate de către organismele de 
control. 

Articolul 92d 

Catalogul de măsuri în caz de nereguli și încălcări 

Autoritățile competente adoptă și comunică organismelor de 
control cărora li s-au delegat sarcini de control un catalog 
cuprinzând cel puțin încălcările și neregulile care afectează 
statutul ecologic al produselor și măsurile corespunzătoare 
care trebuie aplicate de către organismele de control în cazul 
încălcărilor sau neregulilor comise de operatorii pe care îi 
controlează și care sunt implicați în producția ecologică. 

Autoritățile competente pot include în catalogul menționat, 
din proprie inițiativă, și alte informații relevante. 

Articolul 92e 

Inspecția anuală a organismelor de control 

Autoritățile competente organizează o inspecție anuală a 
organismelor de control cărora li s-au delegat sarcini de 
control conform dispozițiilor articolului 27 alineatul (4) 
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. În vederea 
inspecției anuale, autoritatea competentă ține seama de rezul
tatele activității organismului național de acreditare 
menționat la articolul 2 alineatul (11) din Regulamentul 
(CE) nr. 765/2008. În timpul inspecției anuale, autoritatea 
competentă verifică în special următoarele: 

(a) respectarea procedurii standard de control a orga
nismului de control, astfel cum a fost transmisă de 
către organismul de control autorității competente în 
temeiul articolului 27 alineatul (6) litera (a) din Regula
mentul (CE) nr. 834/2007; 

(b) dacă organismul de control dispune de suficient personal 
calificat și cu experiență corespunzătoare conform arti

colului 27 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 și dacă formarea privind riscurile care pot 
afecta statutului ecologic al produselor a fost pusă în 
practică; 

(c) dacă organismul de control are și urmează proceduri și 
modele documentate pentru: 

(i) analiza anuală a riscului, conform dispozițiilor arti
colului 27 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007; 

(ii) pregătirea unei strategii de eșantionare pe baza riscu
rilor, efectuarea prelevării de eșantioane și analiza de 
laborator; 

(iii) schimbul de informații cu alte organisme de control 
și cu autoritatea competentă; 

(iv) controalele inițiale și de urmărire a operatorilor pe 
care îi controlează; 

(v) aplicarea și urmărirea catalogului de măsuri care 
trebuie puse în practică în caz de încălcări sau 
nereguli; 

(vi) respectarea cerințelor de protecție a datelor cu 
caracter personal ale operatorilor pe care îi contro
lează, conform celor stabilite de statele membre în 
care acționează autoritatea competentă și în confor
mitate cu dispozițiile Directivei 95/46/CE. 

Articolul 92f 

Datele de natură ecologică din cadrul planurilor 
naționale de control multianuale și al raportului anual 

Statele membre se asigură că planurile lor de control 
naționale multianuale menționate la articolul 41 din Regula
mentul (CE) nr. 882/2004 includ supravegherea controalelor 
efectuate cu privire la producția ecologică în temeiul 
prezentului regulament și că raportul anual menționat la 
articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 cuprinde 
date specifice referitoare la supraveghere, numite în 
continuare „datele de natură ecologică”. Datele de natură 
ecologică se referă la subiectele specificate în anexa XIIIb la 
prezentul regulament. 

Datele de natură ecologică se bazează pe informații privind 
controalele efectuate de organismele și/sau autoritățile de 
control și pe auditurile efectuate de autoritatea competentă. 

Datele se prezintă conform modelelor care figurează în 
anexa XIIIc la prezentul regulament, începând din 2015 
pentru anul 2014. 

Statele membre pot introduce datele de natură ecologică sub 
forma unui capitol ecologic în cadrul planului național de 
control sau al raportului anual. 

___________ 
(*) JO L 218, 13.8.2008, p. 30.” 

7. Se introduc anexele XIIIb și XIIIc, al căror text este prevăzut 
în anexa la prezentul regulament.
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Articolul 2 

Dispoziție tranzitorie 

Literele de la (d) la (h) de la articolul 63 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, 
adăugate conform articolului 1 punctul 2 din prezentul regulament, se aplică și operatorilor care au semnat 
declarația menționată la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 înainte de data 
aplicării prezentului regulament. 

Articolul 3 

Intrarea în vigoare și aplicarea 

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2013. 

Pentru Comisie 
Președintele 

José Manuel BARROSO
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ANEXĂ 

„ANEXA XIIIb 

Subiecte care trebuie tratate de către autoritatea națională competentă în cadrul datelor de natură ecologică 
menționate la articolul 92f 

1. Informații privind autoritatea competentă pentru producția ecologică: 

— organismul care este autoritatea competentă; 

— resursele aflate la dispoziția autorității competente; 

— descrierea auditurilor efectuate de autoritatea competentă (cum, de către cine); 

— procedura documentată utilizată de autoritatea competentă. 

2. Descrierea sistemului de control al producției ecologice: 

— sistemul de organisme și/sau autorități de control; 

— operatorii înregistrați în cadrul sistemului de control – inspecția anuală minimă; 

— cum se aplică abordarea bazată pe riscuri. 

3. Informații privind organismele/autoritățile de control: 

— lista organismelor/autorităților de control; 

— sarcinile delegate organismelor de control/conferite autorităților de control; 

— supravegherea organismelor de control delegate (de către cine și cum); 

— coordonarea activităților, în cazul în care există mai mult de un organism sau de o autoritate de control; 

— formarea personalului care efectuează controalele; 

— inspecțiile și vizitele anunțate/neanunțate.
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ANEXA XIIIc 

Modele pentru datele de natură ecologică menționate la articolul 92f 

Raport privind controalele oficiale în sectorul ecologic Țara: 
Anul: 

1. Informații privind controlul operatorilor: 

Numărul de 
cod al orga
nismului sau 
autorității de 

control 

Numărul 
de 

operatori 
înre

gistrați 
per 

organism 
sau auto
ritate de 
control 

Numărul de operatori înregistrați Numărul de inspecții anuale Numărul de vizite suplimentare bazate pe evaluarea 
riscului Numărul total de inspecții/vizite 

Produ
cători 
agric

oli 
(*) 

Unități 
de 

produ
cție 

anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Im
porta

tori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 
agric

oli 
(*) 

Unități 
de 

produ
cție 

anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operat

ori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de 

produ
cție 

animal
e de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operat

ori 
(***) 

Produ
cători 
agri

coli (*) 

Unități 
de 

produc 
ție 

animale 
de 

acva
cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

MS-BIO-01 

MS-BIO-02 

MS-BIO-… 

Total 

(*) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 
(**) În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 

(***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte. 

Numărul de 
cod al orga
nismului sau 
autorității de 
control sau 

numele auto
rității compe

tente 

Numărul de operatori înregistrați Număr de eșantioane analizate 
Numărul de eșantioane 

care indică încălcarea Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 
și (CE) nr. 1235/2008 

Producători 
agricoli 

(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acvacultură 

Prelucrători 
(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

Producători 
agricoli 

(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

MS-BIO-01 

MS-BIO-02
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Numărul de 
cod al orga
nismului sau 
autorității de 
control sau 

numele auto
rității compe

tente 

Numărul de operatori înregistrați Număr de eșantioane analizate 
Numărul de eșantioane 

care indică încălcarea Regulamentelor (CE) nr. 834/2007 
și (CE) nr. 1235/2008 

Producători 
agricoli 

(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acvacultură 

Prelucrători 
(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

Producători 
agricoli 

(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități de 
producție 

animale de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
operatori 

(***) 

MS-BIO-… 

Total 

(*) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 
(**) În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 

(***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte. 

Numărul de cod 
al organismului 

sau autorității de 
control 

Numărul de operatori înregistrați Numărul de nereguli sau încălcări constatate (1 ) Numărul de măsuri aplicate 
pe lot sau pe seria de producție (2 ) 

Numărul de măsuri aplicate 
operatorului (3 ) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de 

pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Importa
tori 

Exporta
tori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

MS-BIO-01 

MS-BIO-02 

MS-BIO-… 

Total 

(*) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 
(**) În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 

(***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte. 
(1 ) Sunt incluse numai neregulile sau încălcările care afectează statutul ecologic al produselor și/sau au dus la aplicarea unei măsuri. 
(2 ) În cazul unei nereguli privind respectarea cerințelor cuprinse în prezentul regulament, autoritatea sau organismul de control se asigură că etichetarea și promovarea pentru întregul lot sau serie de producție afectate de neregula în cauză 

nu includ nicio indicație privind metoda de producție ecologică, iar o astfel de măsură este proporțională cu relevanța dispozițiilor ce au fost încălcate și cu natura și circumstanțele particulare ale activităților implicate în neregula în 
cauză [conform dispozițiilor articolului 30 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 834/2007]. 

(3 ) La constatarea unei încălcări grave a dispozițiilor sau a unei încălcări care provoacă efecte îndelungate, autoritatea sau organismul de control interzic operatorului respectiv comercializarea produselor care menționează metoda de 
producție ecologică în etichetare sau promovare, pentru o perioadă ce urmează să fie stabilită împreună cu autoritatea competentă a statului membru [conform dispozițiilor articolului 30 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007].
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2. Informații privind supravegherea și auditul: 

Numărul de 
cod al orga
nismului sau 
autorității de 

control 

Numărul 
de opera
tori înre

gistrați per 
organism 

sau autori
tate de 
control 

Numărul de operatori înregistrați 
Examinarea documentelor și auditul administra

tiv (1 ) 
(numărul de dosare ale operatorilor verificate) 

Numărul de audituri de reexaminare (2 ) Numărul de audituri prin observare directă (3 ) 

Produ
cători 
agri
coli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Im
porta

tori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 
agri
coli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 
anima
le de 
acva

cultură 

Prelu
crători 

(**) 

Impor
tatori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

Produ
cători 

agricoli 
(*) 

Unități 
de pro
ducție 

animale 
de ac

vacultu
ră 

Prelu
crători 

(**) 

Im
porta

tori 

Expor
tatori 

Alți 
opera

tori 
(***) 

MS-BIO-01 

MS-BIO-02 

MS-BIO-… 

Total 

(*) În categoria producători agricoli intră producătorii agricoli propriu-ziși, producătorii care sunt și prelucrători, producătorii care sunt și importatori, alți producători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 
(**) În categoria prelucrători intră prelucrătorii propriu-ziși, prelucrătorii care sunt și importatori și alți prelucrători diverși care nu sunt clasificați în altă parte. 

(***) Categoria alți operatori cuprinde comercianții (angrosiști și distribuitori) și alți operatori care nu sunt clasificați în altă parte. 
(1 ) Examinarea documentelor generale relevante care descriu structura, funcționarea și managementul calității în cadrul organismului de control. Auditul administrativ al organismului de control, inclusiv controlarea dosarelor operatorilor și 

verificarea modului în care sunt tratate neconformitățile și plângerile, frecvența minimă a controalelor, utilizarea abordării bazate de riscuri, vizitele neanunțate și de monitorizare, politica prelevării de eșantioane și schimbul de 
informații cu alte organisme și autorități de control. 

(2 ) Audit de reexaminare: inspectarea unui operator de către autoritatea competentă pentru a verifica respectarea procedurilor funcționale ale organismului de control și pentru a verifica eficiența acestuia. 
(3 ) Audit prin observare directă: observarea de către autoritatea competentă a unei inspecții efectuate de un inspector al organismului de control. 

3. Concluzii privind sistemul de control al producției ecologice: 

Numărul de cod al or
ganismului sau autori

tății de control 

Retragerea autorizării 

Măsuri luate pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului de control al producției ecologice (aplicarea) 
Da/Nu De la 

(data) 
Până la 
(data) 

MS-BIO-01 

MS-BIO-02 

MS-BIO-… 

Declarație privind performanța generală a sistemului de control al producției ecologice:”


	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 392/2013 al Comisiei din 29 aprilie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce privește sistemul de control al producției ecologice

