
Prevederile noului Regulament 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului care privește
anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

- cu privire la producția și vânzarea de semințe și material săditor provenind din material
vegetativ de înmulțire eterogen

Context:
În 2018, pentru a răspunde la nevoia unui stoc mai mare de material de înmulțire vegetativ produs în

sistem  certificat  ecologic,  la  nivelul  Uniunii  Europene  a  fost  adoptat  Noul  Regulament  2018/848  al
Parlamentului  European  și  al  Consiliului  care  privește  anumite  norme  de  producție  detaliate  pentru
produsele ecologice.

Astfel,  noul  Regulament  deschide  posibilitatea  producerii  și  comercializării  materialului  de
reproducere  a  plantelor  din  material  eterogen  ecologic  care  poate  fi  comercializat  fără  respectarea
cerințelor privind înregistrarea, a categoriilor de certificare a materialului de prebază și de bază, precum și a
altor categorii. 

În vederea stabilirii actelor de punere în aplicare a Regulamentului, fiecare stat membru a derulat
consultări la nivel național, propunerile privind structura și procedurile de aplicare urmând a fi transmise
Consiliului și Parlamentului European până în primul trimestru al anului 2019.

În România, o întâlnire a avut loc în 29 iunie 2018, despre posibila strctură a actului delegat referitor
la producția materialului eterogen.

Deși  Regulamentul  era  plănuit  să  intre  în  vigoare  în  ianuarie  2021,  IFOAM  alături  de  o  serie  de
europarlamentari au  solicitat  Comisiei  Europene  amânarea  cu  1  an  a  punerii  în  aplicare  a  noului
Regulament în agricultura ecologică, întrucât  dezbaterile îndelungate asupra anumitor aspecte au încetinit
procesul și este necesară o perioadă prelungită pentru a clarifica acte delegate aflate încă în negociere. De
asemenea, în lumina pandemiei de Covid-19, operatorii de certificare și control și statele membre au nevoie
de mai mult timp să se pregătească pentru implementarea noilor schimbări.

La finalul  anului  2020,  în cadrul  negocierilor asupra actelor  delegate privind materialul  eterogen
ecologic, Via Campesina și membrii săi naționali a transmis o scrisoare, cuprinzând punctul de vedere al
acestora față de conținutul propus, și anume:

 denumirea materialului eterogen (varietății  seminței) să fie distinctă de orice altă varietate locală
existentă, inclusiv de cele care nu sunt înregistrate în Cataloagele Naționale;

 menținerea poate garanta doar o stabilitate relativă a trăsăturilor presupuse în anumite regiuni sau
condiții specifice de cultivare. Este normal ca trăsăturile semințelor țărănești / materialului eterogen
să evolueze dacă semințele  au fost  cultivate în  afara acelor  condiții  specifice.  Așadar,  semințele
țărănești trebuie multiplicate în aceleași condiții precum cele de cultivare.  



 semințele țărănești / materialul eterogen nu pot face obiectul Protecției Soiului de Plante, datorită
omogenității și stabilității lor insuficiente. Mai mult, nu pot sub nicio formă să fie protejate de un
brevet  pentru  una  sau  mai  multe  caracteristici,  gene  sau  informații  genetice  pe  care  sămânța
țărănească respectivă le are.

 De  asemenea,  drepturi  de  proprietate  intelectuală  nu  pot  fi  atribuite  semințelor  țărănești  /
materialului eterogen, întrucât aceste drepturi vor crea obstacole în calea îmbunătățirii diversității
agricole pe care strategia Uniunii Europene orivind biodiversitate o urmărește.  

Considerăm că actele delegate aflate în discuție în luna noiembrie 2020 se concentrează doar pe
integrarea  semințelor  țărănești  pe  piața  oficială  a  semințelor  convenționale,  fără  a  lua  în  considerare
realitatea agriculturii țărănești, în cadrul căreia se desfășoară selecționarea semințelor, precum și sectorul
informal  al  semințelor  care utilizează biodiversitatea naturală a  semințelor  aflată în constanță evoluție.
Așadar, această realitate nu se poate conforma cu multe dintre cerințele incluse în versiunea preliminară a
actelor  delegate.  Aspectele  specifice  ale  sistemelor  semincere  țărănești  trebuie  legal  recunoscute  și
acceptate în actele delegate și, mai general, în noul Regulament din Agricultura Ecologică. 


