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Curtea de Conturi Europeană va analiza sistemul de 
control al produselor alimentare ecologice 
Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit cu privire la controalele în domeniul produselor 
alimentare ecologice în UE. Auditorii vor analiza sistemul de control care reglementează producția, 
procesarea, distribuția și importurile de produse ecologice. Aceștia vor urmări să evalueze dacă 
consumatorii pot avea în prezent mai multă încredere că produsele sunt cu adevărat ecologice decât 
puteau avea la data ultimului audit al Curții de Conturi Europene în acest sector, în 2012. Auditorii au 
publicat, de asemenea, o notă de informare privind sistemul UE de control al produselor alimentare 
ecologice în atenția părților interesate de această temă.  

Producția ecologică este modalitatea de a produce alimente și alte produse cu respectarea ciclurilor de 
viață naturale. Natura ecologică a produselor este verificată pe baza unui sistem de certificare prevăzut în 
legislația UE și supravegheat de Comisia Europeană. Sistemul este pus în aplicare de statele membre, iar 
inspecțiile sunt efectuate atât de organisme publice, cât și de organisme private.  

Vânzările cu amănuntul pe piața ecologică a UE au crescut cu 54 % între 2010 și 2015. Suprafața totală 
destinată agriculturii ecologice în UE a crescut cu 21 % în aceeași perioadă. Importurile de produse 
ecologice au crescut cu 32 % între 2012 și 2015. Deși prețul produselor ecologice este mai mare decât cel al 
produselor obținute în mod convențional, piața se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește acoperirea 
cererii, iar prețul suplimentar pe care consumatorii sunt dispuși să îl plătească are potențialul de a încuraja 
vânzări frauduloase în acest sector.  

„Provocarea cu care se confruntă sectorul ecologic constă în asigurarea unei creșteri constante a ofertei și 
a cererii, menținând în același timp încrederea consumatorilor”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest audit. 

În cadrul politicii agricole comune, fermierii certificați care practică agricultura ecologică primesc o plată 
pentru „înverzire”. Acești fermieri pot primi, de asemenea, sprijin din partea Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, atât pentru conversia spre agricultura ecologică, cât și pentru menținerea 
practicilor de agricultură ecologică deja existente. Contribuția totală a acestui fond la plățile pentru 
agricultura ecologică se ridică la 6,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. 

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în prima parte a anului 2019. Acesta va 
face parte dintr-o serie de rapoarte ale Curții de Conturi Europene privind diverse aspecte ale lanțului 
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alimentar, serie care include un raport privind risipa de alimente (publicat în ianuarie 2017), un raport 
referitor la bunăstarea animalelor (în curs) și un raport privind siguranța alimentară (în curs). 

 

Note către editori 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 asigură bazele unei dezvoltări durabile a producției ecologice, asigurând în 
același timp funcționarea eficientă a pieței interne, garantând concurența loială, asigurând încrederea 
consumatorilor și protejând interesele acestora. Atât fermierii, cât și alți operatori pot obține fonduri UE 
pentru producția de alimente ecologice în cadrul pilonilor 1 și 2 ai politicii agricole comune. 

Cel mai recent raport al Curții de Conturi Europene pe această temă este Raportul Special nr. 9/2012, 
intitulat „Audit privind sistemul de control care reglementează producția, procesarea, distribuția și 
importurile de produse ecologice”. 
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