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COMISIA EUROPEANĂ 
 
 

Agricultură şi dezvoltare rurală 
 

Importurile de produse ecologice fac obiectul unui nou sistem de 
certificare electronică al UE 

 

Începând cu data de 19 aprilie 2014 a devenit aplicabil un nou sistem de certificare 
electronică, menit să îmbunătăţească monitorizarea importurilor de produse ecologice. 

În urma recomandărilor Curţii de Conturi Europene şi a unei cereri din partea 
statelor membre de a aborda îngrijorările referitoare la monitorizarea deplasării 
produselor ecologice şi coerenţa controalelor la import, noile reguli vizează ameliorarea 
trasabilităţii produselor ecologice şi reducerea fraudelor potenţiale.  

Astfel a fost adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1842 al 
Comisiei, modificând Regulamentul (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce priveşte certificatul 
de inspecţie electronic pentru produsele ecologice importate şi anumite alte elemente, 
precum şi Regulamentul (CE) nr. 889/2008 în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la 
produsele ecologice conservate sau prelucrate şi la transmiterea informaţiilor. 

Acest sistem inovator de „e-certificare” va contribui la consolidarea dispoziţiilor 
privind siguranţa produselor alimentare şi la reducerea fraudelor potenţiale. El va 
reduce, de asemenea, sarcina administrativă a operatorilor şi autorităţilor şi va furniza 
date statistice mult mai cuprinzătoare cu privire la importurile de produse ecologice. 

Atât certificarea pe suport de hârtie, cât şi e-certificarea vor fi utilizate pe durata unei 
perioade de tranziţie de 6 luni. Începând din 19 octombrie 2017, importurile de produse 
ecologice vor fi acoperite doar prin „e-certificare”. 

 

 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_09/SR12_09_ro.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R1842#ntr1-L_2016282EN.01001901-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016R1842#ntr1-L_2016282EN.01001901-E0001
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Frans TIMMERMANS  - vizită oficială în România 

 

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans TIMMERMANS, a efectuat o 
vizită oficială în România, în data de 20 aprilie 2017, la finalul căreia a susţinut 
un dialog cu cetăţenii, pe teme legate de Cartea albă privind viitorul Europei, 
aniversarea a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma şi a 10 ani de la aderarea 
României la Uniunea Europeană.  

În timpul vizitei, prim-vicepreşedintele s-a întâlnit cu dl. Călin POPESCU-
TĂRICEANU, preşedintele Senatului României, şi cu dl. Liviu DRAGNEA, preşedintele 
Camerei Deputaţilor, după care a discutat cu membrii comisiilor juridice şi pentru 
afaceri europene din Parlamentul României.  

În cadrul întâlnirii, au fost abordate aspecte relevante pentru evoluţia dosarului 
Mecanismul de coordonare şi verificare.  

Prim-vicepreşedintele Frans TIMMERMANS a apreciat progresele majore 
realizate de România în domeniile reformei justiţiei şi combaterii corupţiei, aşteptările 
fiind ca aceste progrese să continue. Comisia Europeană susţine eforturile României, în 
calitate de partener.  

A fost reafirmat angajamentul ferm al României de a continua progresele deja 
înregistrare în domeniul sistemului judiciar şi al activităţii de prevenire şi combatere a 
corupţiei, care să atragă după sine finalizarea monitorizării până la preluarea 
preşedinţiei UE în 2019. Totodată, s-a agreat continuarea bunei cooperării dintre 
Comisia Europeană şi România în vederea atingerii obiectivelor de îndeplinire a 
recomandărilor şi, ulterior, de finalizare cu succes a Mecanismului. 

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a avut întâlniri şi cu dl. Sorin Mihai 
GRINDEANU, prim-ministrul României, şi cu dl. Tudorel TOADER, ministrul justiţiei.  

 

 

http://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogue-bucharest-first-vice-president-frans-timmermans_en
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Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri 

externe şi politica de securitate 

 

 În data de 19 aprilie 2017, Înaltul Reprezentant a co-prezidat, împreună cu 
Secretarul de stat chinez, Yang Jiechi, cel de-al 7-lea dialog strategic UE-China, de 
la Beijing, în vederea pregătirii Summit-ului UE-China de la Bruxelles, din luna iunie 
a.c. 

 Cei doi oficiali au discutat despre tensiunile crescânde din Peninsula Coreeană – în 
care atât China, cât şi UE susţin obiectivele urgente de  dezarmare nucleară, de 
escaladare a tensiunilor şi de revenire la dialog -  despre punerea în aplicare a Planului 
comun şi cuprinzător de acţiune.  

De asemenea, s-a discutat 
despre necesitatea mobilizării 
sprijinului internaţional pentru 
susţinerea unui proces de pace  şi 
pentru rezolvarea conflictelor din 
Afganistan, Siria, Libia şi Africa.  
Înaltul Reprezentant a declarat că 
Uniunea Europeană şi China, ca 
puteri globale, „(...) au o 
responsabilitate comună de a 
lucra împreună la o ordine globală 
bazată pe norme mult mai 
cooperante”. 

Doamna Mogherini a mai subliniat importanţa Acordului încheiat la Paris, cu privire 
la schimbările climatice, şi cel de la New York, cu privire la obiectivele pentru 
dezvoltare durabilă. În plus, Înaltul Reprezentant a transmis îngrijorarea Uniunii 
Europene privind nerespectarea drepturilor omului în China şi a subliniat importanţa 
existenţei unui dialog deschis şi constructiv, ca fiind cel mai bun mod de abordare a 
tuturor problemelor. 

 Totodată, Înaltul Reprezentant şi-a declarat intenţia de a lansa discuţiile privind 
facilitarea eliberării vizelor şi de a aborda situaţia migraţiei ilegale, de a consolida 
legăturile de infrastructură prin intermediul platformei de conectare UE-China şi de a 
realiza  progrese în negocierea unui Acord global de investiţii UE-China.   

 

 În data de 21 aprilie a.c., Înaltul Reprezentant a efectuat o vizită oficială la 
New Delphi, India - în cadrul căreia a avut o întrevedere cu prim-ministrul Narendra 
Modi, cu Sushma Swaraj, ministrul afacerilor  externe, şi cu MJ Akbar, ministrul de stat 
pentru afaceri extern.  

 În cadrul discuţiilor, cele două părţi şi-au exprimat angajamentul comun pentru 
consolidarea cooperării pe scena mondială, atât la nivel bilateral, cât şi în forumurile 
multilaterale, privind priorităţi comune cum ar fi: multilateralismul, schimbările 
climatice, dezvoltarea durabilă, comerţul liber şi echitabil, securitatea şi apărarea - în 
special securitatea maritimă. Cu acest prilej, doamna Mogherini a subliniat că Uniunea 
Europeană reprezintă 13,5% din comerţul global al Indiei. Pentru cele invocate mai sus 
trebuie amintit că în această perioadă se desfăşoară negocieri pentru încheierea unui 
acord de comerţ liber şi cuprinzător.  
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De altfel, în cadrul reuniunii s-a discutat şi despre pregătirea celui de-al 14-lea Summit 
bilateral India - Uniunea Europeană, care va avea loc în acest an, la New Delphi. 
Uniunea Europeană şi India au convenit să consolideze şi să aprofundeze relaţiile 
bilaterale, în special pe cele privind evaluarea progresele realizate în urma deciziilor 
adoptate la cel de-al 13-lea summit UE-India de la Bruxelles, din anul 2016.  

La finalul întrevederii, Înaltul Reprezentant a declarat că UE „(...) va continua să fie 
o putere globală şi un partener de încredere pentru prietenii din întreaga lumea, 
inclusiv pentru India”. 

 

 

 

 



 COMISIA EUROPEANĂ

 

8 

 

 


