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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1364/2013 AL COMISIEI
din 17 decembrie 2013
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului în ceea ce privește utilizarea, în acvacultura
ecologică, a puietului și a ouălor de moluște bivalve provenind din acvacultura convențională
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Deoarece puietul și ouăle de moluște ecologice nu sunt
încă disponibile în cantități suficiente, pentru a permite
continuitatea, pentru a se evita perturbarea producției
acvicole ecologice în Uniune și pentru a se acorda
timpul necesar dezvoltării pieței puietului și ouălor de
moluște ecologice, este justificat, până la primirea
avizului din partea experților, să se amâne cu un an,
până la 31 decembrie 2014, aplicarea procentului de
50 % prevăzut la articolul 25e alineatul (3) și la
articolul 25o alineatul (1) al treilea paragraf din Regula
mentul (CE) nr. 889/2008.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ar trebui
modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt
conforme cu avizul Comitetului de reglementare pentru
producția ecologică,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 2092/91 (1), în special articolul 13 alineatul (3),
articolul 15 alineatul (2) și articolul 40,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 stabilește cerințele de
bază pentru producția ecologică de alge marine și de
animale de acvacultură. Regulamentul (CE) nr.
889/2008 al Comisiei stabilește norme de aplicare a
acestor cerințe (2).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(2)

(3)

În perioada cuprinsă între noiembrie 2012 și aprilie
2013, anumite state membre au depus cereri de
revizuire a normelor privind produsele, a substanțelor
și a tehnicilor care pot fi utilizate în producția acvicolă
ecologică. Aceste cereri urmează să fie evaluate de grupul
de experți pentru consultanță tehnică în domeniul
producției ecologice, instituit prin Decizia (CE) nr.
2009/427 a Comisiei (3). Pe baza acestei evaluări,
Comisia va concluziona dacă este necesar să se revi
zuiască normele respective în 2014.

În unele dintre aceste cereri se
există suficient puiet și ouă
pentru a asigura conformitatea
la articolele 25e și 25o din
889/2008.

afirmă că pe piață nu
de moluște ecologice
cu condițiile prevăzute
Regulamentul (CE) nr.

(1) JO L 189, 20.7.2007, p. 1.
(2) Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea
produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică,
etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).
(3) Decizia (CE) nr. 2009/427 a Comisiei din 3 iunie 2009 de
constituire a grupului de experți pentru consultanță tehnică în
domeniul producției ecologice (JO L 139, 5.6.2009, p. 22).

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 25e, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul
text:

„3.
Procentul maxim de animale de acvacultură tinere
neecologice introduse în crescătorie este de: 80 % la
31 decembrie 2011, 50 % la 31 decembrie 2014 și 0 % la
31 decembrie 2015.”

2. La articolul 25o alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:

„Cu toate acestea, în unitățile de producție ecologice se poate
introduce material de reproducere provenind de la instalațiile
de reproducere artificială și de incubare pentru moluște
bivalve neecologice, respectându-se următoarele procente
maxime: 80 % la 31 decembrie 2011, 50 % la 31 decembrie
2014 și 0 % la 31 decembrie 2015.”
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplică de la 31 decembrie 2013.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.
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