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REG (CE) ECO 834/2007:   
 

Art. Norme aplicabile 
producției animaliere 

Paragraf 

Art. 14  (1) Pe lângă normele agricole generale stabilite în articolul 11, 
producției animaliere ecologice i se aplică următoarele norme: 

  (b) în privința practicilor de creștere și a condițiilor de adăpostire: 

  ix) exploatațiile apicole se amplasează în zone în care se asigură 
resurse de nectar și polen provenite în principal din culturi produse în 
mod ecologic sau, după caz, din flora spontană sau din păduri, ori 
culturi gestionate în mod neecologic care sunt tratate doar prin 
metode cu impact scăzut asupra mediului. Exploatațiile apicole sunt 
ținute la distanță de surse ce pot conduce la contaminarea produselor 
apicole sau la afectarea sănătății albinelor;  
x) stupii și materialele folosite în apicultură se confecționează în 
principal din materiale naturale;  
xi) se interzice distrugerea albinelor în faguri ca metodă asociată 
recoltării produselor apicole; 

 
REG (CE) ECO 889/2008: 
 

Art. Originea animalelor 
  

Paragraf 

Art. 8 
 

Originea animalelor 
ecologice 

(2) Pentru albine, se va prefera utilizarea Apis mellifera și a 
ecotipurilor locale ale acesteia. 

Art. 9 
 

Originea animalelor 
neecologice 
 

(5) Pentru reînnoirea stupinelor, 10 % pe an din regine și din roiuri pot 
fi înlocuite cu regine și roiuri neecologice în unitatea de producție 
ecologică, cu condiția ca reginele și roiurile să fie amplasate în stupi cu 
faguri sau fundații de faguri care provin din unități de producție 
ecologică. 

 Adăpostire animalelor şi 
practice de creştere 

 

Art.13 
 

Condiții specifice de 
adăpostire în apicultură 
 

(1) Amplasarea stupinelor este astfel încât, pe o rază de 3 km de la 
aceasta, sursele de nectar și polen sunt formate în mod esențial din 
culturi produse conform regulilor agriculturii ecologice și/sau 
vegetație spontană și/sau din culturi tratate prin metode cu impact 
ecologic scăzut echivalente acelora descrise la articolul 36 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (12) sau la articolul 22 
din Regulamentul 1257/1999 al Consiliului (13), care nu pot influența 
calitatea produsului apicol obținut din agricultura ecologică. Cerințele 
menționate anterior nu se aplică în cazul în care nu are loc o înflorire 
sau în cazul în care stupii sunt inactivi. 

  (2) Statele membre pot desemna regiuni sau suprafețe în care nu se 
poate practica apicultura în conformitate cu regulile de producție 
ecologică. 

  (3) Stupii sunt realizați în principal din materiale naturale care nu 
prezintă niciun risc de contaminare pentru mediu sau pentru 
produsele apicole. 

  (4) Ceara de albine pentru noile fundații de faguri provine din unități 
de producție ecologică. 

  (5) Fără a aduce atingere articolului 25, numai produsele naturale cum 
ar fi propolisul, ceara și uleiurile vegetale pot fi folosite în stupi. 
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  (6) Utilizarea insectifugilor sintetici chimici este interzisă pe parcursul 
operațiilor de extragere a mierii. 

  (7) Utilizarea fagurilor cu larve pentru extragerea mierii este interzisă. 
Art.18 Gestionarea animalelor 

 
(3) Se interzice orice fel de mutilare, precum tăierea aripilor la albinele 
regine. 

 Hrana pentru animale  
Art.19 
 

Hrana pentru animale 
provenită din exploatația 
proprie sau din alte surse 

(3) În cazul albinelor, la sfârșitul sezonului de producție, stupii trebuie 
lăsați cu rezerve suficiente de miere și polen pentru a supraviețui 
peste iarnă. 

  

 
Hrănirea coloniilor de albine este permisă numai în cazul în care 
supraviețuirea stupilor este pusă în pericol din cauza condițiilor 
climatice. Hrana trebuie să conțină miere ecologică, siropuri de zahăr 
ecologic sau zahăr ecologic.”  

  Prevenirea bolilor şi 
tratamentul veterinar 

 

Art. 25 
 

Reguli specifice privind 
prevenirea bolilor și 
tratamentul veterinar în 
apicultură 

(1) În  vederea  curățării  și  a  dezinfectării  cadrelor,  stupilor  și  
fagurilor,  poate  fi  utilizat hidroxidul  de  sodiu.  
În scopul protejării cadrelor, a stupilor și a fagurilor împotriva 
dăunătorilor, sunt permise doar rodenticidele (utilizate doar în 
capcane) și produsele corespunzătoare enumerate în anexa II. 

  (2) Tratamentele fizice pentru dezinfecția stupinelor prin aburi sau 
flacără directă sunt permise. 

  (3) Practica distrugerii masculilor tineri este permisă doar în vederea 
limitării contaminării cu Varroa destructor. 

  (4) În cazul în care, în ciuda tuturor măsurilor preventive, coloniile se 
îmbolnăvesc sau sunt infestate, acestea trebuie tratate imediat și, 
dacă este necesar, coloniile pot fi amplasate în stupine izolate. 

  (5) Produsele medicamentoase veterinare pot fi utilizate în apicultura 
ecologică în măsura în care utilizarea este autorizată în statul membru 
în conformitate cu dispozițiile comunitare sau cu dispozițiile naționale 
pertinente adoptate în conformitate cu legislația comunitară. 

  (6) Se pot folosi, în cazul infestării cu Varroa destructor, acidul formic, 
acidul lactic, acidul acetic și acidul oxalic, precum și mentolul, timolul, 
eucaliptolul sau camforul. 

  (7) În cazul în care se aplică un tratament cu produse 
medicamentoase veterinare alopatice chimice de sinteză, pe parcursul 
unei astfel de perioade, coloniile tratate vor fi amplasate în stupine 
izolate și toată ceara va fi înlocuită cu ceară care provine din 
apicultura ecologică. Ulterior, perioada de conversie de un an stabilită 
la articolul 38 alineatul (3) se aplică coloniilor în cauză. 

  (8) Cerințele stabilite la alineatul (7) nu se aplică produselor 
enumerate la alineatul (6). 

 Reguli de conversie  
Art. 38 Animale și produse 

animaliere 
 

(3) Produsele apicole pot fi vândute cu mențiuni la metoda de 
producție agricolă numai în cazul în care regulile de producție 
ecologică au fost respectate cel puțin un an. 

  (4) Perioada de conversie pentru stupine nu se aplică în cazul aplicării 
articolului 9 alineatul (5) din prezentul regulament. 

Art. 41 Gestionarea unităților 
apicole în scopul 
polenizării 

În cazul în care se aplică condițiile stabilite la articolul 22 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, în scopul acțiunilor de 
polenizare, un operator poate instala unități apicole ecologice și 



AGRECO 
R.F.GÖDERZ GmbH 

 
ORGANISM DE CONTROL 

SI CERTIFICARE 

 

Fisa de informare A-I-01-RO 
Versiunea consolidata a REG ECO CE  

pentru controlul in domeniul apiculturii 

 

 

Fisa informare A-I-01-RO Rev.-N° 1/19-2-19 Vers. ant. 
1/12-9-13 

intocmit 19.2.19/MK verif. 21.2.19/AD valabil 21.2.19/AD Pag. 3 din 3 

© AGRECO R.F.GÖDERZ GMBH 2012 ff  MÜNDENER STR. 19  D-37218  WITZENHAUSEN,  Tel. 05542-4044  FAX -6540  EMAIL: info@agrecogmbh.de  

 

A
G

R
E

C
O
 

 neecologice pe aceeași exploatație, cu condiția ca toate cerințele 
regulilor de producție ecologică să fie îndeplinite, cu excepția 
dispozițiilor privind amplasarea stupinelor. În cazul respectiv, produsul 
nu poate fi vândut ca produs ecologic. 

Art. 44 Utilizarea cerii de albine 
neecologice 

În cazul noilor instalații sau pe parcursul perioadei de conversie, ceara 
de albine neecologică poate fi folosită doar: 

  a) în cazul în care ceara de albine din apicultura ecologică nu este 
disponibilă pe piață; 

  b) în cazul în care se dovedește a nu fi contaminată cu substanțe 
neautorizate pentru producția ecologică; și 

  c) cu condiția să provină din ceara de la căpăcelele fagurilor. 
 Catastrofe  
Art. 47 Autoritatea competentă 

poate autoriza temporar: 
 

b) în cazul unei mortalități ridicate a albinelor, cauzată de boli sau 
catastrofe, reînnoirea sau reconstituirea stupinelor cu albine 
neecologice, în cazul în care nu sunt disponibili stupi ecologici; 

  d) hrănirea albinelor cu miere ecologică, zahăr ecologic sau sirop de 
zahăr ecologic în caz de condiții meteorologice excepționale de lungă 
durată sau de catastrofe naturale care împiedică producția de nectar 
sau de secreții zaharoase. 
În urma aprobării din partea autorității competente, operatorii 
individuali păstrează documente justificative privind utilizarea 
excepțiilor menționate anterior. 

 Măsuri de control  
Art. 78 Măsuri specifice de 

control privind apicultura 
 

(1) Apicultorul oferă autorității sau organismului de control o hartă la 
o scară adecvată care să cuprindă localizarea stupinelor. În cazul în 
care nu sunt identificate suprafețe în conformitate cu articolul 13 
alineatul (2), apicultorul oferă autorității sau organismului de control 
documente și probe adecvate, inclusiv analize potrivite, dacă este 
necesar, care să ateste faptul că suprafețele accesibile coloniilor sale 
întrunesc condițiile prevăzute de prezentul regulament. 

  (2) Următoarele informații se introduc în registrul stupinei cu privire la 
utilizarea hranei: tipul produsului, datele, cantitățile și stupii în care 
hrana a fost utilizată. 

  (3) De fiecare dată când se utilizează produse medicamentoase 
veterinare, se înregistrează clar tipul produsului, inclusiv indicația 
substanței farmacologice active, detalii privind diagnosticul, posologia, 
metoda de administrare, durata tratamentului și perioada legală de 
retragere; aceste date se comunică organismului sau autorității de 
control înainte ca produsele să fie puse pe piață ca produse obținute 
prin metode ecologice. 

  (4) Zona unde este situată stupina se înregistrează împreună cu 
identificarea stupilor. Organismul sau autoritatea de control este 
informat de deplasarea stupilor într-un termen convenit de comun 
acord, cu privire la deplasarea stupinelor. 

  (5) Se acordă o atenție deosebită asigurării unor operațiuni adecvate 
de extragere, prelucrare și depozitare a produselor apicole. Toate 
măsurile vizând îndeplinirea acestor cerințe se înregistrează. 

  (6) Îndepărtarea capacelor și operațiunile de extracție a mierii se 
notează în registrul stupinei. 

 


