
 

Sectorul ecologic continuă să lucreze pentru a asigura livrarea de alimente 

ecologice cetățenilor UE, în ciuda COVID-19 

BRUXEL, 7 APRILIE 2020 

 

Dragi membri ai IFOAM, 

membri ai grupurilor de interese IFOAM UE 

și grupuri de experți, 

 

Sper că acest e-mail vă va găsi familiile și prietenii în siguranță și sănătoși în această situație dificilă și 

solicitantă cu care se confruntă Europa și lumea. 

Continuăm activitățile noastre cu majoritatea personalului care lucrează de la distanță pentru a le asigura 

siguranța și bunăstarea. E-mailul este încă cel mai bun mod de a ajunge la noi. 

Pe lângă impactul COVID-19 asupra vieții noastre private, acesta afectează grav și sectorul ecologic 

european, care continuă să lucreze neobosit pentru a livra hrană ecologică tuturor cetățenilor. Am adunat 

câteva informații despre impactul pandemiei asupra sectorului agricol în general, precum și asupra 

sectorului ecologic în special. 

În ceea ce privește producția, sectorul alimentar și agricol este preocupat de sezonul viitor de recoltare și 

plantare. Mișcarea limitată de oameni în Europa face dificilă găsirea forței de muncă necesare. Garantarea 

„distanțării sociale” în cadrul operațiunilor agricole este o altă problemă. 

Controalele fizice, care sunt obligatorii pentru toți fermierii, procesatorii și comercianții ecologici, sunt 

îngreunate și de focar. Măsurile restrictive din mai multe state membre ale UE nu permit inspecții la fața 

locului asupra fermelor și a unitatilor de producție în multe cazuri. Pentru a rezolva această problemă și 

pentru a asigura certificarea continuă, autoritățile naționale competente și certificatorii depun eforturi 

imense în reorganizarea sistemelor de control. Membrii grupului nostru de reglementare ne informează 

că evaluările la distanță bazate pe instrumente online și verificări de documente sunt posibile în 

conformitate cu orientările internaționale de acreditare. Opțiunile suplimentare sunt inspecțiile fizice cu 

gestionarea atentă a distanțelor sau amânarea inspecțiilor. Pentru a face față acestei situații excepționale, 

Comisia Europeană lucrează la ajustarea sistemului de controale în sectorul agroalimentar și a publicat 

recent Regulamentul (UE) 2020/466 "privind măsurile temporare pentru a conține riscuri pentru 

sănătatea oamenilor, animalelor și plantelor și bunăstarea animalelor în timpul anumitor. 

perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre din cauza bolii coronavirusului ". Se aplică, 

de asemenea, controalelor în sectorul ecologic. 



Problemele cu transportul variază foarte mult între țări. De exemplu, Finlanda raportează probleme 

potențiale privind transportul pe distanțe lungi din cauza lipsei de containere, în timp ce alte țări nu 

întâmpină niciun fel de dificultăți (precum Italia). 

În cele din urmă, COVID-19 are un impact imens asupra consumului. Supermarketurile, discounterii și 

magazinele alimentare self-service raportează vânzări mai mari în mai multe țări, de exemplu Italia, 

Germania și Finlanda. Cererea de produse ecologice este în creștere, în special pentru bunurile 

neperisabile, cum ar fi pastele, orezul, boabele, conservele și fasolea. Acest lucru se datorează, în parte, 

faptului că cetățenii UE petrec mai mult timp acasă, ceea ce le permite să reflecte asupra alegerilor 

alimentare și să gătească acasă și, în parte, pentru că mulți oameni au început să „cumpere in exces”. 

Cu toate acestea, micii fermieri din multe state membre se confruntă cu probleme de vânzare a produselor 

lor, întrucât piețele agricultorilor și vânzările directe la fermă sunt interzise. Acest lucru este însoțit de un 

număr în creștere de abonamente de tip pachet și livrări la domiciliu în mai multe țări, precum Finlanda și 

Italia. Datorită măsurilor stricte din partea majorității guvernelor, restaurantele și alimentația publica au 

dificultăți și au început să ofere livrare de alimente. 

La nivelul UE, instituțiile UE au lucrat la un set de măsuri pentru a sprijini sectorul agroalimentar. Mișcarea 

organică salută mai multe măsuri țintă, cum ar fi procedurile simplificate pentru importuri și exporturi, 

precum și extinderea termenelor și utilizarea plăților în avans în politica agricolă comună (PAC). Cu toate 

acestea, suntem împotriva unor posibile derogări temporare de la cerințele de ecologizare și solicităm 

prudență in alte măsuri care ar putea avea impact negativ asupra mediului, cum ar fi o flexibilitate crescută 

între pilonii PAC sau realocarea fondurilor pentru dezvoltare rurală între măsuri. Împreună cu diferite 

ONG-uri, IFOAM UE a scris o scrisoare către Consiliu și Parlament cu privire la măsurile aprobate și încă 

sunt discutate ca parte a răspunsului UE la COVID-19. 

Pentru actualizări mai specifice despre instituțiile UE și situația națională, am pregătit un proiect de 

document pe extranetul nostru sub subiecte „Hot Topics”. Este o activitate în desfășurare și sunteți 

bineveniți să adăugați detalii din țările dvs.. De asemenea, am dedicat o știre utilă  webinarilor care vă tin 

la curent cu privire la COVID-19 și alte probleme importante. 

 

Nu ezitați să contactați communication@ifoam-eu.org dacă întâmpinați probleme de autentificare. Vă 

rugăm să ne contactați dacă aveți alte întrebări, sugestii sau nelămuriri. 

 

Cu respect ecologic și să fiți în siguranță, 

Eduardo Cuoco 
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IFOAM UE reprezintă peste 210 organizații membre din UE-28, țările de aderare la UE și AELS.  

Organizațiile membre acoperă întregul lanț alimentar ecologic și nu numai: de la organizații de fermieri și 

procesatori, comercianți cu amănuntul, certificatori, consultanți, comercianți și cercetători până la 

organisme de aparare pentru mediu și consumatori. 
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