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AVIZ MOTIVAT
AL UNUI PARLAMENT NAȚIONAL
REFERITOR LA SUBSIDIARITATE

Subiect: Avizul motivat al Consiliului Federal al Austriei referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului 
[Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. (2) privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui 
proiect de act legislativ, orice parlament național poate adresa Președintelui Parlamentului 
European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună 
motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul 
subsidiarității.

Consiliului Federal al Austriei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 
propunerea de regulament menționată mai sus.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității.
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ANEXĂ

Avizul motivat din 14 mai 2014 al Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Federal, în 
conformitate cu articolul 23g alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu articolul 6 din 
Protocolul nr. (2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității

(COM(2014)0180)

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția 
ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind controalele 
oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

A. Aviz motivat

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității.

B. Justificare

Această propunere de regulament a fost elaborată pentru a înlocui Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 în vigoare. Această reformare reprezintă, conform celor indicate de Comisie, reacția 
acesteia la dezvoltarea dinamică de pe piața în creștere puternică a produselor 
ecologice/biologice și la așteptările în schimbare ale întreprinderilor și ale consumatorilor. Se 
dorește ca normele de producție să devină mai stricte și armonizate, în special prin eliminarea 
derogărilor, iar sistemul de control să fie optimizat. De exemplu, ingredientele agricole 
utilizate în viitor în compoziția produselor ecologice/biologice procesate trebuie să fie 
exclusiv de origine ecologică/biologică. Obligația de a verifica anual conformitatea tuturor 
operatorilor este eliminată, numărul operatorilor cu un profil de risc scăzut se reduce sau 
aceștia sunt supuși unor controale simplificate, în timp ce operatorii ce prezintă un risc ridicat 
vor fi supuși unor controale mai specifice. Pentru micii fermieri este introdus un sistem de 
certificare la nivel de grup, în scopul reducerii costurilor aferente certificării și a sarcinii 
administrative conexe și al îmbunătățirii debușeurilor de piață. Se îmbunătățește trasabilitatea 
pentru a preveni mai bine posibilele fraude.

Propunerea de regulament are la bază Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), în special articolul 42 alineatul (1) și articolul 43 alineatul (2); este vorba de o 
competență comună în sensul articolului 4 din TFUE. 

Reglementarea la nivelul UE a producției ecologice/biologice și a etichetării produselor 
ecologice/biologice pare a fi, în principiu, adecvată, dar, în ceea ce privește respectarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, trebuie menționate următoarele:

- Cu privire la articolul 17 din propunerea de regulament (Adoptarea unor norme de 
producție excepționale)

În multe cazuri, se prevede acordarea unor derogări numai în situații de catastrofă. Pe de altă 
parte, ar trebui să existe în continuare o anumită marjă de manevră la nivel național pentru 
menținerea producției în anumite condiții. Între cauzele penuriei de factori de producție 
apărute brusc (de exemplu semințe și hrană pentru animale) se numără efectele condițiilor 
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climatice, catastrofele, precum și restricțiile datorate unor caracteristici geografice și 
structurale. Având în vedere că aceste cauze sunt relevante numai în anumite zone într-un stat 
membru, respectiv nu sunt previzibile, pentru a menține în continuare o anumită flexibilitate, 
ar trebui aplicate mai degrabă dispoziții naționale sau regionale, nu o reglementare la nivelul 
UE. 

- Cu privire la articolul 20 din propunerea de regulament (Prezența unor produse sau 
substanțe neautorizate)

Nu se poate accepta o reglementare la nivelul UE cu privire la stabilirea anumitor criterii, a 
condițiilor, a aplicării și a reglementării pragurilor. Structurile agrare din statele membre sunt 
mult prea diferite. În special pentru Austria, reglementarea prevăzută ar aduce dezavantaje 
majore. Având în vedere terenurile mici și, prin urmare, numărul ridicat de terenuri 
învecinate, nu se poate exclude, nici în totalitate, nici până la un anumit nivel-limită, 
contaminarea și, deci, prezența unor produse sau substanțe neautorizate. 

Nu ar fi corect să fie sancționată o exploatație biologică pentru o formă de exploatare din 
afara zonei sale de influență, și anume de pe un teren învecinat, din cauza unei posibile 
contaminări a produselor sale pe un teren destinat agriculturii biologice, iar produsul acesteia 
să piardă astfel statutul de produs biologic.

În practică, este dificil să se dovedească faptul că au fost luate toate măsurile de protecție 
corespunzătoare, iar controlul în acest sens implică o sarcină birocratică majoră. Această 
dispoziție trebuie, prin urmare, să fie considerată exagerată și inadecvată. 

- Perioada de tranziție pentru exploatațiile biologice existente și recunoscute

În propunerea de regulament nu se prevede nicio perioadă de tranziție pentru exploatațiile 
biologice existente și recunoscute. Pentru a putea garanta acestor exploatații securitatea 
juridică și siguranța în materie de planificare necesare pentru perioada 2017-2020, în care se 
va desfășura programul „ÖPUL” (programul austriac de promovare a unei agriculturi 
extensive și care să protejeze mediul natural), se poate stabili o perioadă de tranziție prin 
intermediul unui act delegat, dar nu se poate garanta acest lucru. Astfel este necesară o 
perioadă de tranziție cel puțin la fel de lungă. Prezenta propunere ar trebui să includă și o 
prevedere prin care să se includă această perioadă de tranziție. În caz contrar, pentru această 
chestiune, trebuie prevăzută la nivel național o marjă de manevră corespunzătoare. 

- Posibilitatea unei autorizări pe o perioadă de timp limitată a „ingredientelor 
nebiologice”

Statele membre ar trebui să poată în continuare autoriza pe o perioadă de timp limitată 
utilizarea unor „ingrediente nebiologice” pentru alimentele procesate în cazul în care, în statul 
membru respectiv, anumite ingrediente nu sunt disponibile în formă biologică o anumită 
perioadă de timp. 

Pentru a nu reduce producția și consumul de produse regionale, în special în ceea ce privește 
lupta împotriva schimbărilor climatice, ar trebui păstrată reglementarea în vigoare de la 
articolele 28 și 29 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei, ce conține dispoziții de 
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 (între altele, cu privire la autorizarea 
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efectuată de statele membre). 

Ar trebui să fie în continuare posibilă autorizarea utilizării semințelor tradiționale în cazul în 
care nu sunt disponibile semințe biologice ale unor soiuri regionale speciale, necesare pentru 
comercializare.

- Acte delegate

Ca în diverse alte propuneri de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia își 
rezervă și în prezenta propunere de regulament posibilitatea de a adopta o multitudine de acte 
delegate cu privire la o serie de dispoziții de detaliu. Comisia va fi astfel în măsură să adopte 
reglementări detaliate cu privire la diferite aspecte legate de producție, etichetare, 
comercializare, depozitare, transport și control. Se amintește, în acest context, de comunicarea 
Comisiei pentru afaceri europene din cadrul Consiliului Federal din 3 decembrie 2013, 
adoptată în baza articolului 23f alineatul (4) din Constituția Austriei, în care, între altele, se 
critică frecvența cu care se aplică actele delegate, iar prezenta propunere de regulament este și 
ea considerată un exemplu de acumulare masivă și problematică de acte delegate. 

Din motivele menționate anterior, nu se consideră că se respectă principiile subsidiarității și 
proporționalității.

În opinia Consiliului Federal, textul propus este, din cauza numărului mare de acte delegate, 
foarte neclar în ceea ce privește efectele sale și nu poate fi considerat și evaluat ca un întreg 
nici din punct de vedere calitativ, nici din punct de vedere cantitativ. 

Din cauza acestei lipse de claritate, contrar celor prevăzute la articolul 5 din Protocolul nr. (2) 
la tratate, în text nu se regăsesc informații semnificative care să permită evaluarea

• eficacității măsurilor în vederea îndeplinirii obiectivului și a necesității ca aceste 
măsuri să fie îndeplinite la nivel UE, precum și

• a efectelor propunerii, inclusiv impactul financiar și sarcina administrativă pe care o 
implică pentru statele membre 

prezenta propunere.

Simplul fapt că nu există informații suficiente duce la o încălcare a principiului subsidiarității. 
Acest lucru este valabil mai ales în legătură cu actele delegate, deoarece, în cazul acestora, nu 
este prevăzut niciun control în materie de subsidiaritate care să fie efectuat de parlamentele 
naționale. 

Conform vechiului principiu de drept european „potestas delegata non delegatur”, autorizațiile 
de adoptare a unor acte delegate trebuie interpretate, conform tratatelor, de o manieră 
restrictivă. Numărul actelor delegate prevăzut în această propunere și lipsa de claritate a 
acestora sunt contrare acestui principiu.

Numărul actelor delegate este excesiv de mare și, pentru ca prezenta propunere să respecte 
principiile subsidiarității și al proporționalității, numărul acestor acte delegate trebuie limitat 
la un minim absolut. De asemenea, scopul, conținutul și domeniul de aplicare ale deciziilor de 
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delegare rămase trebuie stabilite în mod clar și explicit.


