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Sub umbrela Pactului verde european, Strategia 
„De la fermă la consumator” a stabilit un obiectiv 
foarte ambițios: 25% din suprafața agricolă a 
UE va fi rezervată agriculturii ecologice, iar 
acvacultura ecologică va crește semnificativ până 
în 2030. La 25 martie 2021, Comisia Europeană a 
publicat comunicarea „Un plan de acțiune pentru 
dezvoltarea producției ecologice”. Prin planul de 
acțiune și cele 23 de acțiuni ale sale structurate pe 
trei axe, Comisia a trasat programul prin care se va 
îndeplini obiectivul de a utiliza 25% din terenurile 
agricole europene pentru agricultura ecologică.
Sectorul agriculturii ecologice a crescut constant 
în ultimul deceniu (62% în zece ani), de la 8,5 
milioane de hectare în 2010 la 13,8 milioane de 
hectare în 2019. Cu toate acestea, cota de terenuri 
agricole europene dedicate în prezent agriculturii 
ecologice reprezintă 8,5%, departe de obiectivul 
ambițios de 25% prezentat în Strategia „De la fermă 
la consumator”. Prin urmare, pentru a atinge acest 
obiectiv ambițios, agricultorii și cooperativele 
agricole europene solicită adoptarea unei abordări 
serioase, orientate spre piață. Acest lucru este 
necesar pentru a menține viabilitatea economică a 
agriculturii ecologice, evitând o scădere a prețurilor 
la poarta fermei, precum și pentru a proteja 
investițiile agricole existente în sector. Împreună cu 
această abordare orientată spre piață, este necesară 
o strategie solidă și cuprinzătoare. Stimulentele 
pentru o creștere a producției care nu corespund 
unei creșteri comparabile a cererii și a piețelor de 
desfacere ar trebui concepute în așa fel încât să nu 
împiedice creșterea sectorul produselor ecologice. 

În cadrul Axei 1, Planul de acțiune își concentrează 
atenția asupra modului de a stimula cererea și de 
a garanta încrederea consumatorilor. Promovarea 
agriculturii ecologice și a siglei ecologice 
comunitare vor fi cu siguranță o parte importantă 
a strategiei pentru a face față provocării de a atinge 
obiectivul de 25%. Cu toate acestea, legiuitorii 
trebuie să se asigure că dezvoltarea pieței europene 
nu este puternic afectată de creșterea concurenței 
din partea produselor din afara UE, ceea ce ar 
slăbi un sector căruia i se cere să depună eforturi 
considerabile în următorii ani. Prin urmare, cerem 
un comerț echitabil, echilibrat și transparent. 
Pe de altă parte, promovarea consumului de 
alimente ecologice în școlile europene și creșterea 
utilizării achizițiilor publice ecologice pot fi un 
factor important în sprijinul dezvoltării sectorului 
produselor ecologice și al consolidării exporturilor 
comunitare de alimente ecologice.

În cadrul Axei 2, unde agricultorii și cooperativele 

agricole europene vor fi direct implicați, Comisia 
și-a prezentat acțiunile pentru a stimula conversia 
și a consolida întregul lanț valoric. Pentru a 
ajunge ca 25% din terenurile UE să fie cultivate 
ecologic, trebuie să avem un lanț de aprovizionare 
solid, corect și eficient. Trebuie să garantăm că 
eforturile depuse de agricultorii și cooperativele 
agricole europene nu dispar de-a lungul lanțului. 
Dimpotrivă, eforturile lor trebuie recunoscute și 
susținute de legislație. Un accent special va trebui 
pus pe metodele de producție. Regulamentul (UE) 
2018/848, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022, 
va introduce câteva noi reguli importante pe care 
agricultorii din sectorul producției ecologice vor 
trebui să le respecte. Cu toate acestea, intrarea în 
vigoare a prezentului regulament a fost amânată cu 
un an din cauza numărului mare de acte legislative 
necesare. Având în vedere acest lucru, solicităm 
Comisiei să acorde o atenție deosebită modului în 
care acest nou regulament afectează producția și 
să fie pregătită pentru orice dificultăți noi cauzate 
de aplicarea acestor noi norme. În plus, noua 
reglementare presupune standarde de producție 
mai înalte (precum tipul de hrană pentru animale), 
ceea ce îi pune pe agricultori într-o situație dificilă 
în ceea ce privește accesul la furaje proteice 
ecologice, bogate în complexul de vitamine B, 
la un preț rezonabil. Solicităm Comisiei să ia în 
considerare disponibilitatea inputurilor de care au 
nevoie agricultorii din sectorul producției ecologice 
pentru recolte sănătoase și viabile și pentru 
animalele crescute corespunzător, în conformitate 
cu legislația europeană.

În cadrul Axei 3, Comisia va explica modul în care 
trebuie îmbunătățită contribuția agriculturii 
ecologice la durabilitatea mediului. Agricultura 
ecologică creează un echilibru între diferite aspecte 
ale durabilității. Această metodă de producție 
pune accentul pe protejarea solului, apei și 
biodiversității, iar în domeniul creșterii animalelor, 
pe bunăstarea acestora. Deși agricultura ecologică 
are deja o contribuție pozitivă în ceea ce privește 
mediul înconjurător, salutăm acțiunile care vizează 
îmbunătățirea calității și cantității de inputuri 
utilizate în agricultură, precum și cercetarea și 
inovarea atât de necesare pentru a sprijini ponderea 
din ce în ce mai mare a agriculturii ecologice. 

AXA 1. ALIMENTE ȘI PRODUSE 
ORGANICE PENTRU TOȚI: STIMULAREA 
CERERII ȘI GARANTAREA ÎNCREDERII 
CONSUMATORILOR

PROMOVARE

Copa și Cogeca salută accentul pus de Comisie 
pe politica de promovare în scopul creșterii 
competitivității sectorului agricol, sporind în același 



timp contribuția acesteia la producția și consumul 
durabil. Prin urmare, este esențial ca bugetul să 
rămână consistent și să nu fie redus. 

Având în vedere obiectivul de a utiliza 25% din 
suprafața agricolă pentru agricultură ecologică 
până în 2030, credem că sectorul producției 
ecologice ar trebui să fie susținut de politica de 
promovare, într-o anumită măsură chiar depășind 
cota sa de piață. În timp ce sectorul producției 
ecologice are cu siguranță potențial de creștere, 
propunerea de buget ar trebui să corespundă 
realității evoluțiilor pieței. Oportunitățile de 
promovare ar trebui adaptate la creșterea naturală 
a potențialului de producție și a cererii pieței, pentru 
a garanta o creștere echilibrată, cu prețuri bune 
și stabile la produsele ecologice. Mai mult, acest 
buget dedicat promovării agriculturii ecologice ar 
trebui să vizeze sprijinirea dezvoltării și extinderii 
pieței pentru produsele europene și să nu ajute 
producția statelor terțe.
În plus, pentru a atinge obiectivul de a crește 
suprafața dedicată agriculturii ecologice, fondurile 
europene ar trebui să promoveze produsele 
ecologice produse în Europa, de la materia primă 
agricolă până la prelucrarea acesteia. 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC)

Susținem abordarea conform căreia se va elabora 
un plan unic PAC pentru fiecare stat membru, 
deși suntem îngrijorați de modul în care astfel 
de planuri vor fi redactate și implementate 
în practică în țările cu o autonomie regională 
puternică. Într-adevăr, acest lucru poate duce la 
distorsiuni și inegalități atât între statele membre, 
cât și între regiunile dintr-un stat membru, în 
special în ceea ce privește producția ecologică, 
unde „punctul de plecare” este foarte diferit de 
la un stat membru la altul. În astfel de cazuri, 
trebuie asigurată o abordare cuprinzătoare care să 
cuprindă diferențele naționale și regionale. Comisia 
Europeană trebuie să se asigure că agricultorii din 
sectorul producției ecologice, care beneficiază de 
această politică, sunt pe deplin implicați în procesul 
de elaborare a planurilor strategice, în special în 
procesul decizional. De asemenea, Comisia trebuie 
să se asigure că procesul de aprobare a planurilor 
strategice ale PAC, care implică toate serviciile 
Comisiei, are loc cât mai repede posibil, de la etapa 
de analiză și aprobare până la implementare și că 
nu provoacă întârzieri în statele membre.

Copa și Cogeca recunosc că plățile directe sunt în 
continuare principalul instrument de susținere a 
veniturilor fermierilor, alături de creșterea prețurilor 
produselor ecologice. Cu toate acestea, având 
în vedere contextul actual, eficiența celorlalte 
instrumente existente trebuie îmbunătățită. Acest 
lucru va permite fermierilor să facă față volatilității 
pieței, consecințelor grave ale focarelor de boli 

la animale și plante și condițiilor meteorologice 
extreme. Astfel de instrumente din pilonul II ar 
trebui să completeze sistemul existent de plăți 
directe și măsuri de piață, dar în niciun caz nu ar 
trebui să le înlocuiască. În plus, Copa și Cogeca 
solicită Comisiei menținerea sprijinului din pilonul 
II pentru conversia către agricultura ecologică. 
Acest lucru va fi esențial în ceea ce privește 
asigurarea finanțării pentru plățile dedicate 
agriculturii ecologice, având în vedere creșterea 
producției ecologice. Statele membre și autoritățile 
regionale ar trebui să ia în considerare acest aspect 
atunci când analizează prioritatea pe care doresc să 
o acorde acestui sector în programele de dezvoltare 
rurală.

Agricultorii și cooperativele agricole europene 
invită Comisia să analizeze posibilitatea înființării 
unui sistem care să permită  agricultorii din sectorul 
producției ecologice să primească despăgubiri 
pentru venituri pierdute în urma contaminării 
accidentale a produselor ecologice, de exemplu 
prin-un „fond comun de asigurare”. În cazul în care 
apar situații neprevăzute, s-ar putea activa un fond 
de asigurare la care participă mai mulți actori din 
lanțul alimentar astfel încât costurile rezultate din 
pierderile de producție să nu fie suportate numai 
de operatorul afectat (adică producător, colector, 
procesator etc.). În plus, gestionarea la comun a 
riscurilor ar trebui luată în considerare și în cazurile 
de contaminare încrucișată: ar putea fi utilizat un 
fond mutual de asigurare atunci când se dovedește 
că operatorul din sectorul agriculturii ecologice nu 
este responsabil de contaminare. 

Eco-schemele

Eco-schemele ar trebui să fie concepute pe baza 
unei analize SWOT și analizei nevoilor, efectuate de 
statele membre și care includ intervenții naționale 
țintite în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice 
ale PAC. În plus, acestea ar trebui să fie concepute 
astfel încât să ofere stimulente tuturor agricultorilor 
aflați în acest proces de tranziție. Schemele ar 
trebui să cuprindă o listă de opțiuni din care 
fermierii să poată alege ținând cont de structura 
specifică a fermei. Copa și Cogeca au subliniat în 
mai multe rânduri că eco-schemele trebuie să fie 
obligatorii pentru statele membre și voluntare 
pentru agricultori. Copa și Cogeca au solicitat, de 
asemenea, mai multă claritate în ceea ce privește 
tipurile de practici agricole care favorizează clima și 
mediul, care pot fi incluse în eco-scheme.

Copa și Cogeca sunt în favoarea recunoașterii 
imediate și „de facto” a agricultorilor din sectorul 
producției ecologice, a căror conformitate cu toate 
sau o parte din noile norme ale condiționalității 
sporite este atestată în mod corespunzător.



AXA 2. ÎN DRUM SPRE 2030: ÎNCURAJAREA 
CONVERSIEI ȘI CONSOLIDAREA 
ÎNTREGULUI LANȚ VALORIC
MAI MULTE DATE STATISTICE

Pentru a sprijini tranziția orientată spre piață, este 
esențial ca agricultorii, procesatorii, comercianții cu 
amănuntul, consumatorii, precum și legiuitorii să 
aibă la dispoziție mai multe seturi de date pentru 
a înțelege mai bine nevoile și direcția pieței. Dacă 
Comisia dorește să crească ponderea agriculturii 
ecologice la un sfert din suprafața agricolă totală 
a UE, trebuie să acordăm sectorului producției 
ecologice același tratament acordat celorlalte 
sectoare. Legiuitorii ar trebui să îmbunătățească 
calitatea și cantitatea rapoartelor aferente sectorul 
producției ecologice, oferind un set de date clar, 
complet și concret în care sunt prezentate producția 
europeană, suprafețele reale, exploatațiile implicate 
în producția ecologică, importurile, exporturile și 
inputurile la nivel de fermă. În plus, Copa și Cogeca 
au salutat propunerea Comisiei de a include în 
analiza Observatoarelor piețelor UE producția 
ecologică. Este extrem de important ca toți actorii 
din lanțul de aprovizionare să beneficieze de 
informații actualizate, fiabile și consecvente pentru 
a înțelege mai bine cum evoluează piața și încotro se 
îndreaptă. Din aceste motive, Copa și Cogeca susțin 
propunerea Comisiei referitoare la un regulament 
privind statisticile pe tema intrărilor și ieșirilor din 
producția agricolă, prin care Comisia se va asigura 
că statisticile disponibile privind agricultura 
ecologică vor fi în concordanță cu alte statistici 
privind producția agricolă. Aceste îmbunătățiri nu 
ar trebui să sporească sarcina administrativă sub 
forma obligațiilor de raportare pentru agricultorii 
din sectorul producției ecologice. 

FURAJE PROTEICE

În 2019, importurile de șroturi au crescut cu 13% 
(386 tone), în timp ce importurile de boabe de 
soia au crescut cu 25% în același an (357 tone din 
cantitatea totală de șroturi)1. 80% din cantitatea 
totală a șroturilor ecologice importate în UE provin 
din China.  

În timp ce cererea de furaje proteice și dorința 
de a trece mai multe ferme zootehnice la 
producția ecologică este mare, există probleme 
de disponibilitate a furajelor proteice. În mod cert 
și clar, producția europeană de furaje proteice 
ecologice trebuie să crească dacă se dorește 
sprijinirea trecerii sectorului zootehnic de la 
sistemul convețional spre cel ecologic. În plus, 
conversia din sectorul zootehnic va fi esențială 
pentru majorarea procentului de terenuri agricole 
lucrate în sistem ecologic și, astfel, pentru atingerea 
obiectivului de 25% până în 2030. Lipsa finanțării 
pentru realizarea de studii în sectorul culturilor 

proteice ecologice este o problemă majoră, dat 
fiind că producătorii de semințe și culturi vegetale 
au nevoie de soiuri noi, de calitate superioară, care 
să asigure o productivitate anuală mai mare și o 
stabilitate a randamentului pentru culturile expuse 
condițiilor meteorologice nefavorabile. Mai multe 
studii privind culturile proteice ecologice vor spori 
rentabilitatea acestor culturi pentru producători.
Furajele proteice ecologice nu reprezintă doar o 
chestiune de cantitate, ci și de calitate. Creșterea 
ecologică a animalelor, în special a animalelor 
monogastrice, se confruntă cu lipsa acută a 
aminoacizilor cu valoare biologică mare. Pe lângă 
nevoia de sprijin puternic din partea instituțiilor 
europene pentru a mări producția de culturi 
proteice la nivel european, creșterea producției de 
furaje proteice ecologice de înaltă calitate pentru 
a reduce dependența Uniunii de importurile de 
proteine ecologice din afara UE ar putea oferi și 
câteva oportunități interesante. 
Încurajăm accesul la o gamă largă de proteine 
de înaltă calitate, în cantitate suficientă. Având în 
vedere dificultățile de a găsi cantități adecvate de 
proteine, salutăm faptul că Uniunea Europeană se 
aprovizionează cu proteine de înaltă calitate ceea 
ce poate contribui la economia circulară. Comisia 
ar trebui să sprijine industria furajelor ecologice 
în vederea dezvoltării de urgență a unui sistem 
de colectare și prelucrare a materialelor ecologice 
de categoria 3. În plus, salutăm avizul pozitiv al 
Grupului EFSA privind nutriția, alimentele noi și 
alergenii alimentari (NDA) cu privire la viermele 
de făină galben uscat (larva Tenebrio molitor) ca 
aliment nou (NF) în conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2015/22832 . 

Pe lângă aceste inovații, Comisia ar trebui să sprijine 
atât extragerea de proteine din leguminoase 
și amestecurile de leguminoase-iarbă, cât și 
producția de vitamine rezultate din fermentarea 
microbiologică a plantelor și a resturilor ecologice, 
de exemplu, extragerea vitaminei B2 din drojdie. Un 
bun exemplu în acest sens este proiectul organizat 
de Centrul de consiliere și inovare în agricultură din 
Danemarca, care elaborează o nouă modalitate de 
a produce furaje ecologice3. Pot extrage proteine 
vegetale din amestec de iarbă și trifoi și pot furniza 
proteine ecologice fermelor de suine și păsări. 
Folosind proceduri mecanice, amestecul de iarbă 
și trifoi este fermentat, centrifugat și apoi uscat 
pentru a obține furaje ecologice.  
Dacă sunt susținute în mod adecvat atât din punct 
de vedere legislativ, cât și din punct de vedere 
al investițiilor, proteinele animale prelucrate și 
proiectele inovatoare de extracție și fermentare 
ar putea ajuta în mod concret agricultorii și 
cooperativele agricole europene, precum și 
Uniunea Europeană, să își reducă dependența de 
importuri.  

1.  EU Agricultural Market Briefs, “EU imports of organic agri-food products: Key developments in 2019”, No 17|June 2020
2. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6343 
3. https://www.seges.tv/video/28122489/grass-protein-a-golden-chance-to-improve-organic



ACVACULTURA

Acvacultura ecologică europeană este un sector 
foarte sensibil și complicat, care nu a putut să 
se dezvolte suficient din cauza complexității și 
dificultăților pe care le presupune. Pe de o parte, 
producătorii din domeniul acvaculturii conlucrează 
cu natura, iar fermele lor sunt adesea o zonă sigură 
și favorabilă biodiversității. Pe de altă parte, sectorul 
acvaculturii ecologice a avut dificultăți în ceea ce 
privește dezvoltarea, întrucât concurența (prețul și 
producția) este acerbă. Într-adevăr, aproape 80% 
din peștele consumat în Uniunea Europeană este 
importat. Copa și Cogeca salută disponibilitatea 
Comisiei de a încuraja și sprijini dezvoltarea 
acvaculturii ecologice. Cu toate acestea, Comisia 
trebuie să ia în considerare mai multe aspecte 
critice legate de acest sector. 

În primul rând, trecerea de la legislația actuală 
(Regulamentul 834/2007 și Regulamentul 
710/2009) la noul Regulament 2018/848 privind 
producția ecologică va constitui o schimbare 
majoră. Accesul la puiet crescut de manieră 
ecologică este problematic pentru unele specii: 
Agricultorii și cooperativele agricole europene ar 
trebui să continue să folosească puiet convențional, 
cu condiția ca produsele introduse pe piață pentru 
consum să respecte regula conform căreia 2/3 din 
ciclul de producție se desfășoară în ferme ecologice 
certificate și în conformitate cu metodele de 
producție ecologice. În al doilea rând, producătorii 
din domeniul acvaculturii ecologice suferă din 
cauza deficitului de furaje proteice ecologice, 
bogate în complexul de vitamine B. Sectorul 
acvaculturii ecologice nu poate să continue să 
se dezvolte fără ca producătorii implicați în acest 
sector să aibă posibilitatea de a-și reproduce 
animalele în mod corespunzător. Mai mult, fermele 
semi-intensive și extensive din zonele umede se 
luptă pentru a respecta anumiți parametri de 
calitate a apei în urma evaluării de mediu (acest 
lucru este valabil mai ales pentru lagune datorită 
prezenței contaminanților de mediu) sau pentru 
a face tranziția de la agricultura convențională 
la agricultura ecologică din cauza constrângeri 
practice și de timp (de exemplu, timpul necesar 
golirii bazinelor poate fi considerabil mai lung 
conform legislației privind producția ecologică).  

AXA 3: PRODUCȚIA ECOLOGICĂ 
DĂ UN BUN EXEMPLU CREȘTEREA 
CONTRIBUȚIEI AGRICULTURII ECOLOGICE 
LA DEZVOLTAREA DURABILĂ

INOVARE

Cercetarea și inovarea sunt două aspecte care pot 
ajuta fără îndoială sectorul agriculturii ecologice să 
crească și mai mult. Mai multe investiții în cercetare 

și inovare la nivelul UE vor ajuta agricultorii și 
cooperativele agricole europene să treacă la etapa 
următoare a durabilității de mediu în ceea ce privește 
producția și ar trebui întotdeauna încurajate, în 
special prin dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor, 
precum soluțiile digitale și inteligența artificială. 
Am salutat propunerea Comisiei de a majora 
finanțarea alocată inovării și cercetării în cadrul 
clusterului 6 al Programului Orizont Europa pentru 
teme specifice sau relevante pentru sectorul 
agriculturii ecologice. Tranziția către o agricultură 
europeană echitabilă, sănătoasă și rezistentă ar 
trebui să sprijine toate metodele agricole durabile. 
Fermierii trebuie să se adapteze deja provocărilor 
pe care le reprezintă schimbările climatice. 
Agroecologia și soluțiile bazate pe natură nu sunt 
singurele abordări care pot ajuta la reducerea 
la minim a presiunii asupra ecosistemelor. Este 
important să nu favorizăm o anumită abordare față 
de celelalte. Este nevoie de sprijin pentru o gamă 
largă de metode agricole pentru a se asigura că 
agricultura rămâne durabilă din punct de vedere 
economic, ecologic și social.

SEMINȚE

În conformitate cu Regulamentul 2018/848, 
operatorilor profesioniști li se va permite să 
comercializeze materialul de reproducere a 
plantelor din material eterogen ecologic, fără a 
trebui să respecte cerințele privind înregistrarea și 
fără a trebui să respecte categoriile de certificare 
a materialului prebază, de bază și certificat. În 
consecință, producătorii de material eterogen 
ecologic vor suporta o povară de reglementare mai 
mică comparativ cu alte tipuri de producători. Acest 
lucru constituie un dezavantaj clar pentru aceștia 
din urmă și creează o concurență neloială. Este un 
aspect îngrijorător, în special pentru producătorii 
de material de reproducere a plantelor care este 
mai asemănător cu materialul eterogen ecologic 
(adică soiurile și populațiile polenizate încrucișat).
Copa și Cogeca consideră că ar trebui ca acest 
material să fie cultivat și înmulțit obligatoriu în 
condiții ecologice certificate. Această măsură ar 
contribui, pe de o parte, la trasarea provenienței 
materialului până la originea sa și ar asigura punerea 
corectă în aplicare, cât și consecvența, iar, pe de altă 
parte, ar furniza consumatorilor informații adecvate 
(de exemplu, „soiuri ecologice adecvate producției 
ecologică” trebuie cultivate și înmulțite în condiții 
ecologice, în timp ce materialul eterogen ecologic 
se înmulțește numai în condiții ecologice).

Copa și Cogeca insistă asupra faptului că materialul 
eterogen ecologic nu trebuie să submineze 
încrederea în sistemul comunitar de comercializare 
a semințelor. Ar trebui să se asigure că starea 
de sănătate a materialului săditor eterogen este 
adecvată și că acesta respectă legislația fitosanitară 
înainte de comercializarea transfrontalieră. În plus, 



se impun clarificări cu privire la noile oportunități, 
la concurența loială, informarea consumatorilor, 
nivelurile de eterogenitate și controale.

PROTECȚIA PLANTELOR       
                 
Copa și Cogeca susțin dezvoltarea de alternative 
sigure, eficiente și accesibile la produsele de 
protecție a plantelor, care sunt cruciale pentru 
agricultură. Într-adevăr, inovarea în acest sector 
trebuie puternic încurajată, în special pentru a 
dezvolta produse care respectă Regulamentul 
2018/848. Considerăm că actualul sistem de 
autorizare și control al utilizării PPP-urilor nu 
protejează competitivitatea agriculturii UE și, prin 
urmare, nu îndeplinește unul dintre obiectivele 
principale ale Regulamentului 1107/2009. 
Am dori să subliniem rolul agențiilor Uniunii în 
procedura de autorizare a substanțelor active. În 
special EFSA rămâne o agenție esențială pentru 
efectuarea unor evaluări adecvate a riscurilor, nu 
numai pentru substanțele chimice active, ci și 
pentru substanțele active cu risc scăzut și produsele 
biologice (substanțe naturale și semiochimice, 
inclusiv feromoni, macrobieni și microbieni). Prin 
urmare, alocarea resurselor adecvate agenției 
EFSA și agențiilor comunitare conexe ar permite 
aprobarea la timp mai multor tehnologii de 
biocontrol și a altor substanțe cu risc scăzut 
astefl încât să fie utilizate la nivelul UE și, în cele 
din urmă, să suplimenteze în mod adecvat setul 
de instrumente al agricultorilor europeni. De 
asemenea, o intervenție mai hotărâtă și mai rapidă 
din partea EFSA va juca fără îndoială un rol important 
în atingerea țintei de 25% privind terenurile utilizate 
pentru producția organică, stabilit în Strategia „De 
la fermă la consumator”.

Legislația trebuie să fie adaptată în scopul furnizării 
producătorilor ecologici europeni de produse 
biologice de protecție a plantelor. Trebuie să 
garanteze că producătorii ecologici au acces la 
cele mai moderne instrumente care nu sunt de 
natură chimică. Un sistem de reglementare ar 
trebui să evalueze instrumentele pe baza cerințelor 
și procedurilor de prelucrare a datelor, adecvate și 
proporționale cu riscul pe care aceste substanțe și 
produse active îl presupun pentru sănătatea umană 
și pentru mediu.



Copa și Cogeca sunt vocea unită a agricultorilor 
și a cooperativelor agricole din UE. 
Împreună, acestea se asigură că agricultura 
UE este durabilă, inovatoare și competitivă, 
garantând securitatea alimentară pentru o 
jumătate de miliard de oameni din întreaga 
Europă. Copa reprezintă peste 23 de milioane de 
agricultori și familiile acestora, în timp ce Cogeca 
reprezintă interesele a 22 000 de cooperative 
agricole. Acestea au 66 de organizații membre 
din statele membre ale UE. Împreună, acestea 
reprezintă una dintre cele mai mari și mai active 
organizații de lobby de la Bruxelles.
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