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În opinia Curții, sistemul de control pentru produsele 
ecologice s-a îmbunătățit, dar se poate face mai mult 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, sistemul de control al UE pentru produsele 
ecologice s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar persistă unele provocări. Curtea arată că sunt necesare 
acțiuni suplimentare în ceea ce privește deficiențele rămase în statele membre și supravegherea 
importurilor, precum și în ceea ce privește trasabilitatea produselor. 

Prețurile pe care consumatorii le plătesc pentru produsele care poartă sigla ecologică a UE sunt 
uneori semnificativ mai mari decât cele pentru produsele convenționale. Marea majoritate 
a produselor ecologice consumate în UE sunt obținute pe teritoriul acesteia.  

Nu există teste științifice cu ajutorul cărora să se poată stabili dacă un produs este sau nu este 
ecologic. Prin urmare, un sistem de control solid care acoperă întregul lanț de aprovizionare, de la 
producători până la procesatori, importatori și distribuitori de alimente, este esențial pentru a oferi 
consumatorilor siguranța că produsele ecologice pe care le cumpără sunt cu adevărat ecologice. 
Comisia Europeană joacă un rol central în supervizarea sistemului de control.  

Sectorul producției ecologice din UE a crescut rapid în ultimii ani. Curtea a urmărit situația punerii în 
aplicare a recomandărilor formulate în raportul său anterior din 2012 și a evaluat dacă sistemul de 
control al UE pentru producția, prelucrarea, distribuția și importul de produse ecologice oferă în 
prezent mai multe garanții pentru consumatori. Pe lângă urmărirea situației punerii în aplicare 
a recomandărilor în cele șase state membre vizitate anterior, au fost efectuate vizite de audit în UE, 
mai exact în Bulgaria și în Republica Cehă.  

Curtea a constatat că sistemul de control s-a îmbunătățit și că recomandările sale anterioare au fost, 
în general, puse în aplicare. Statele membre auditate ultima dată au luat măsuri pentru a-și 
îmbunătăți sistemele de control, iar Comisia și-a reluat propriile vizite de control și a vizitat până în 
prezent majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, persistă o serie de deficiențe; utilizarea 
măsurilor de asigurare a respectării normelor pentru sancționarea neconformităților nu a fost 
armonizată la nivelul întregii UE, iar autoritățile și organismele de control ale statelor membre au 
comunicat uneori cu întârziere cazurile de neconformitate.  

http://www.eca.europa.eu/


RO 

 
 
 

 

2 

„Atunci când consumatorii cumpără produse ecologice, aceștia se bazează pe faptul că normele privind 
producția ecologică au fost aplicate în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare, indiferent dacă 
produsele respective sunt obținute în UE sau sunt importate”, a declarat domnul Nikolaos Milionis, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport. „Comisia ar trebui să colaboreze cu statele 
membre pentru a remedia deficiențele rămase și pentru a face sistemul de control să devină cât mai 
eficace posibil – acest lucru este esențial pentru menținerea încrederii consumatorilor în sigla ecologică 
a UE.” 

Acest audit a vizat într-o mai mare măsură regimurile de import. În 2018, UE a importat produse 
ecologice din peste 100 de țări terțe. Curtea a constatat că Comisia a început să viziteze organisme de 
control din țările care exportă produse ecologice către UE. De asemenea, Curtea a identificat deficiențe 
în controalele efectuate de statele membre cu privire la loturile care intră pe teritoriul acestora și 
a constatat că, în unele state membre, controalele efectuate de organismele de control cu privire la 
importatori erau în continuare incomplete. 

Curtea a efectuat un exercițiu de trasabilitate pentru produsele ecologice. În pofida îmbunătățirilor 
înregistrate în ultimii ani, în special în UE, Curtea a constatat că trasabilitatea până la producătorul 
agricol nu era posibilă pentru multe produse, în timp ce, pentru altele, acest proces de urmărire 
a durat mai mult de trei luni.  

Curtea recomandă Comisiei: 

• să remedieze deficiențele rămase în sistemele de control ale statelor membre și în raportare; 

• să își îmbunătățească activitatea de supraveghere a importurilor, inclusiv printr-o mai bună 
cooperare cu organismele de acreditare și cu autoritățile competente ale altor piețe 
importatoare semnificative; 

• să efectueze controale de trasabilitate mai cuprinzătoare pentru produsele ecologice. 

Note către editori 

Raportul special nr. 04/2019, intitulat „Sistemul de control pentru produsele ecologice s-a îmbunătățit, 
dar persistă unele provocări”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu). 

Acest raport este rezultatul unui audit de urmărire subsecventă a situației punerii în aplicare 
a recomandărilor formulate în Raportul special nr. 9/2012 al Curții, intitulat „Audit privind sistemul de 
control care reglementează producția, procesarea, distribuția și importurile de produse ecologice”, 
audit în cadrul căruia Curtea a efectuat vizite în Regatul Unit, Germania, Italia, Spania, Franța și Irlanda. 

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți 
interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și 
reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care Curtea le formulează în 
rapoartele sale sunt puse în practică. Acest nivel ridicat de acceptare a recomandărilor subliniază 
beneficiile pe care activitatea Curții le aduce cetățenilor UE. 
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