INFORMARE
Privind etichetarea produselor agricole care
provin din producţia ecologică

Stimate operator,
În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar să se facă referire
la „Sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică” (frunza) față de “Sigla
comunitară pentru producție ecologică” (spicul), pe etichetele produselor agricole
ecologice sau pe materialele publicitare care fac referire la producţia ecologică.
Art. 58 din Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008 prevede că numărul de cod al
organismului de inspecție și certificare trebuie să fie plasat imediat sub sigla
comunitară.
De asemenea, sigla comunitară a produselor agricole ecologice ”frunza”, trebuie să
întrunească cumulativ reglementările Reg. (CE) nr. 834/ 2007, Reg. (CE) nr. 271/
2014 şi menţiunile din Manualul de utilizare a logo- ului comunitar (ex. Pag. 19- 20).
Conform Reg. (CE) nr. 834/ 2007, art. 24, alin. (1), “atunci când se utilizează termenii
menţionaţi la art. 23, alin. 1, (a) apare pe etichetă”
(a) nr. de cod ....al organismului de control care reglementează activitatea
operatorului care a desfăşurat cea mai recentă operaţie de producţie sau procesare;
(b) figurează sigla Comunităţii;
(c) în cazul în care se utilizează sigla Comunităţii, o indicaţie a locului unde s-a
cultivat materia primă agricolă din care se compune produsul, în acelaşi câmp vizual
cu sigla, sub una dintre următoarele forme, după cum este cazul:
- “Agricultura UE”- atunci când materia primă agricolă a fost cultivată în UE
- “Agricultura non- UE”- atunci când materia primă agricolă a fost cultivată în ţări terţe
- “Agricultura UE/ non- UE”- atunci când o parte din materia agricolă primă a fost
cultivată pe teritoriul Comunităţii, iar altă parte a fost cultivată în ţări terţe.
Cu privire la utilizarea termenilor referitori la producţia ecologică, aceştia sunt
menţionaţi în Anexa Reg. (CE) nr. 834/ 2007, conform art. 23.
Referitor la suplimentele alimentare, trebuie să se aibă în vedere regulile specifice de
etichetare, precum este Directiva 2002/ 46/ CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 10.06. 2002.
Sigla ecologică a UE se utilizează numai dacă produsul respectiv a fost obținut în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 împreună cu normale sale de
aplicare în vigoare și respectiv în conformitate cu Regulamentul 271/ 2008.
Începînd cu 1 Iulie 2010 această siglă este OBLIGATORIE.
Un produs poate fi considerat ca purtând termini referitori la metoda de producție
ecologică numai dacă, pe etichetă, pe materialele publicitare sau în documentele
comerciale, produsul în cauză, ingredientele sau materiile sale prime sunt descrise în
termeni care sugerează cumpărătorului că produsul/ ingredientele sale au fost
obținute în conformitate cu normele aplicabile producţiei ecologice.
„Sigla Uniunii Europene pentru producția ecologică” nu se va aplica produselor în
perioada de conversie.
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INFORMARE
Privind etichetarea produselor agricole care
provin din producţia ecologică
În ce privește produsele procesate, cel puțin 95% dintre ingrediente trebuie să
provină din producţia ecologică, iar cel mult 5 % din ingredientele convenționale să
facă parte din Anexele V, VI, VIII, IX ale Regulamentului de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007, respectiv (CE) nr. 889/ 2008.
Alte cerinţe specifice de etichetare:
Produsele în conversie de origine vegetală pot purta indicaţia “produs în conversie
la agricultura ecologică” cu condiţia:
a) respectării unei perioade de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare
b) apariţiei indicaţiei într-o culoare, o dimensiune şi un stil de caractere care să
nu fie mai proeminente decât descrierea comercială a produsului, indicaţia va
avea literele de aceeaşi dimensiune
c) ca produsul să conţină doar un ingredient vegetal de origine agricolă
d) indicaţia să aibă legătură cu codul organismului de control .
Cerinţe specifice de etichetare a hranei pt. animale:
Hrana pt. animale nu include şi hrana pt. animale de companie şi hrana pt. animale
de blană.

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L.
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