Procedura de aprobare a termenilor referitori la metoda de producţie ecologică în
etichetarea produselor agroalimentare

Procedura de aprobare a termenilor referitori la
metoda de producţie ecologică în etichetarea
produselor agroalimentare
COD: PR_ 17

Aprobat DG: Dr. ing. Otilia Micu
Semnatura:

Verificat RF: ing. dipl. Elena Maria Ursa- Miron
Semnatura:

Elaborat RMC: ing. dipl. Paula- Liana Hui
Semnatura:

Toate informaţiile din prezentul manual al calităţii (capitole manualul calităţii, proceduri, regulamente, formulare) sunt proprietatea Ecoinspect
S.R.L. Acestea nu pot fi reproduse sub nici o formă şi în nici un scop fără acordul scris al Ecoinspect S.R.L.

Cod document:
Elaborat:RMC
Data:25.05.2018
Ediţia: 1

Verificat:RF
Data: 25.05.2018
Revizia: 0

PR_17
Aprobat: DG
Data: 29.05.2018
Data intrarii in vigoare: 29.05.2018

1/8

Procedura de aprobare a termenilor referitori la metoda de producţie ecologică în
etichetarea produselor agroalimentare
1. SCOP
Scopul acestei proceduri este informarea operatorilor ce produc, prelucrează, distribuie, importă produse
agroalimentare ecologice, cu privire la criteriile legate de etichetarea acestei categorii de articole.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedură se aplică tuturor producătorilor, procesatorilor, comercianţilor, distribuitorilor,
importatorilor de produse agroalimentare ecologice care pun la dispoziţie pe piaţă astfel de produse.
Un produs este considerat ca provenind din producţia ecologică, în cazul în care, 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 sau materiile sale prime au fost
obţinute în conformitate cu normele aplicabile producţiei ecologice.
În etichetarea sau promovarea produselor agricole vii sau neprocesate se pot folosi termeni referitori la
metoda de producţie ecologică doar atunci când, ca şi cerinţă suplimentară, toate ingredientele respectivului
produs au fost de asemenea create în conformitate cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (CE) nr.
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
-

-

-

-

-

-

-

Standardul SR EN ISO/ CEI 17065: 2013- Evaluarea conformităţii/ Cerinţe pentru organisme care certifică
produse, procese şi servicii,
Standardul SR EN ISO 9001: 2000- Sisteme de management al calităţii CERINŢE,
SR EN ISO/CEI 17020:2012 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de
organisme care efectuează inspecţii,
EA- 3/ 12 M:2013- Politica EA pt. Acreditarea Certificării Producţiei Organice,
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,
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,
REGULAMENTUL (UE) NR. 271/2010 AL COMISIEI din 24 martie 2010 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 sigla Uniunii Europene pentru producție ecologică,
REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/ 2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25
octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare,
REGULAMENTUL (CE) NR. 178/2002 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a
Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței
produselor alimentare,
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/ 1842 al Comisiei din 14 octombrie 2016,
Regulamentul (CE) nr. 852/ 2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004,
Regulamentul (CE) nr. 765/ 2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a
cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/ 93,
Ordonanţa 34/ 2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu modificările şi completările şi completările
ulterioare,
Ordinul 895/ 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de
aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/ organismelor de control şi de supraveghere a activităţii
organismelor de control, în agricultura ecologică,
Ordinul 61/ 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
895/ 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a
organismelor de inspecţie şi certificare/ organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor
de control, în agricultura ecologică,
Manualul de utilizare a logoului comunitar

4. DEFINITII:
Etichetare- înseamnă orice termeni, menţiuni, indicaţii, mărci de fabrică sau de comerţ, imagini sau simboluri ce apar
pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, panou, inel sau manşetă care însoţeşte sau face trimitere la un produs,
Aliment- înseamnă orice substanţă sau produs, procesat, procesat parţial, sau neprocesat, cu intenţia de a fi ingerat
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de om. Această noţiune, include băuturi, gumă de mestecat sau orice altă substanţă, inclusiv apă, cu intenţia de a fi
încorporate în alimente în procesul de fabricaţie, preparare sau tratament,
Ambalare- înseamnă introducerea unuia sau mai multor produse alimentare împachetate într-un al doilea recipient,
precum și recipientul în sine,
Distri Distribuitor- înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanţul de distribuţie, alta decât producătorul sau
importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un produs,
Furaje (hrană pt. animale) – produse destinate furajării animalelor, care corespund normelor metodologice în
vigoare. Acestea se referă la orice substanţă sau produs, inclusiv aditivi, materii procesate, parţial procesate sau
neprocesate, cu intenţia de a fi ingerate de animale,
Furaje combinate – amestecuri de materie primă furajeră, conţinând sau nu aditivi, destinate furajării animalelor,
Introducere pe piaţă- înseamnă deţinerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul vânzării,
inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, şi însăşi
vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer,
Împachetare- înseamnă introducerea unui produs alimentar într-un pachet sau recipient aflat în contact direct cu
produsul alimentar respectiv, cât și pachetul sau recipientul însuși,
Organism de evaluare a conformităţii- înseamnă un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii,
inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie,
Prelucrare- înseamnă orice acţiune care modifică în mod semnificativ produsul iniţial, inclusiv prin încălzire, afumare,
sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare sau o combinaţie a acestor operaţiuni. Operațiunile de
ambalare sau etichetare nu sunt considerate prelucrare.
Produse neprelucrate- înseamnă produsele alimentare care nu au fost prelucrate și includ produsele care au fost
divizate, separate, tranșate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, curățate, decorticate, măcinate,
răcite, înghețate, congelate sau decongelate,
Produse prelucrate- însemnă produsele alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor neprelucrate. Aceste
produse pot să conțină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă caracteristici specifice,
Producător- înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru care se proiectează sau
se fabrică un astfel de produs şi care comercializează acest produs sub numele sau marca sa,
Rechemare-înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs care a fost pus deja la dispoziţia
utilizatorului final,
Retragere- înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui produs în lanţul de
distribuţie.
5. ABREVIERI
DG- Director General
DC- Departament Certificare
6. CERINŢE PENTRU ETICHETARE
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.
Atunci când se utilizează termenii menţionaţi la articolul 23, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 (ex.
organic, bio, eco, etc.), este obligatorie utilizarea siglei ecologice în etichetarea şi promovarea produselor alimentare
ecologice preambalate, care satisfac cerinţele Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului şi care sunt plasate
pe piaţă. De asemenea, este posibilă utilizarea siglei ecologice, dar, în mod voluntar, pe produsele nepreambalate
sau importate din ţări terţe, care oferă echivalenţă.
Este interzisă utilizarea siglei ecologice pe produsele ce nu satisfac cerinţele Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007, sau
pe produsele în conversie la agricultura ecologică, sau pe produsele ce conţin mai puţin de 95% ingrediente
ecologice.
Se pot eticheta şi pune pe piaţă ca fiind ecologice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007 al Consiliului,
următoarele categorii de produse, ce conţin minim 95% ingrediente agricole ecologice, şi care pot fi certificate de
către Ecoinspect S.R.L.:
A: Produse vegetale neprocesate
B: Animale vii sau produse neprocesate de origine animală
C: Produse de acvacultură şi alge marine
C1: Produse de acvacultură
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D: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca alimente
E: Produse agricole procesate pentru a fi utilizate ca hrană pentru animale
F: Material de propagare vegetativă şi seminţe pentru cultură
Produsele provenite din vânătoare şi pescuit din zone sălbatice, nu ar trebui considerate ca provenind din producţia
ecologică.
În plus, în conformiate cu Regulamentul (CE) nr. 834/ 2007, art. 23, se pot folosi termeni cu referire la metoda de
producţie ecologică, şi în următoarele cazuri:
- numai în lista de ingrediente, cu condiţia ca produsele alimentare să respecte condiţiile impuse la art. 19, alineatul
(1), alineatul (2),literele (a), (b) şi (d).
- în lista de ingrediente şi în acelaşi câmp vizual ca şi descrierea comercială, dacă, ingredientul principal este un
produs al activităţii de vânat sau pescuit, dacă conţine alte ingrediente de origine agricolă, toate ecologice, şi/ sau
dacă produsele alimentare respectă cerinţele prevăzute la art. 19, alineatul (1), alineatul (2), literele (b) şi (d).
În cazurile enumerate mai sus, lista de ingrediente indică ce ingrediente sunt ecologice. De asemenea, trimiterile la
metoda de producţie ecologică pot apărea numai în privinţa ingredientelor ecologice, iar lista de ingrediente include o
indicaţie a procentajului total de ingrediente ecologice în proporţie cu cantitatea totală de ingrediente de origine
agricolă.
Articolul 58 al Regulamentului (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 Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007, Regulamentului (CE) nr. 271/ 2014 şi menţiunile din Manualul de
utilizare a logo- ului comunitar (ex. Pag. 19- 20).
Conform Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007, articolul 24, alineatul (1), “atunci când se utilizează termenii menţionaţi
la art. 23, alin. 1, (a) apar pe etichetă” următoarele informaţii:
(a) nr. de cod ....al organismului de control care reglementează activitatea operatorului care a desfăşurat cea mai
recentă operaţie de producţie sau procesare (prelucrare/ condiţionare/ împachetare);
(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, termenii care se pot utiliza în etichetarea produselor
agroalimentare ecologice, sunt menţionaţi la articolul 23, alineatul (1) şi în Anexa Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007.
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.
În ce privește produsele prelucrate, cel puțin 95% dintre ingrediente trebuie să provină din producţia ecologică, iar cel
mult 5 % din ingredientele neecologice trebuie să facă parte din Anexele V, VI, VIII, IX ale Regulamentului de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007, respectiv Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008.
În anul 2016, a intrat în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/ 673 al Comisiei, din 29 aprilie 2016,
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/
2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia
ecologică, etichetarea şi controlul. Acesta modifică Anexa nr. VI – Aditivi pentru hrana animalelor utilizaţi în
alimentaţia animalelor, prevăzuţi la art. 22, litera (g), la art. 24 alineatul (2) şi la articolul 25m, alineatul (2), precum şi
Anexa VIII- Anumite produse şi substanţe utilizate în producția de alimente ecologice procesate, de drojdie şi de
produse pe bază de drojdie menţionate la art. 27 alineatul (1), litera (a) şi la art. 27a litera(a), la Regulamentul (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 .
Mai jos sunt enumerate câteva dintre cerinţele de etichetare a produselor alimentare, suplimentar faţă de cerinţele
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referitoare la produsele ecologice.
Lista menţiunilor obligatorii (informaţii) care trebuie să apară pe eticheta produsului alimentar:
➢ Denumirea produsului alimentar;
➢ Lista ingredientelor, a celor care pot produce alergii, au intoleranţă, cantitatea din anumite ingrediente;
➢ Cantitatea netă de produs alimentar;
➢ Cantitatea netă pentru produselor alimentare preambalate;
➢ Data durabilităţii minimale de consum, pentru alimentele care din punct de vedere microbiologic au un grad
înalt de perisabilitate; data limită de consum;
➢ Condiţii speciale de păstrare, depozitare, de utilizare și folosire, atunci când acestea necesită indicații
speciale;
➢ Numele şi denumirea comercială, adresa operatorului economic (producător, ambalator, distribuitor,
înregistrat în Uniunea Europeană) din sectorul alimentar;
➢ Ţara de origine şi locul de provenienţă, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea
consumatorilor cu privire la originea sau proveniența reală a alimentului;
➢ Instrucţiuni de utilizare în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului;
➢ Pentru băuturile alcoolice care conţin mai mult de 1,2% alcool în volum, concentraţia alcoolică;
➢ Menţiuni obligatorii pentru anumite tipuri sau categorii de produse alimentare;
➢ Mențiuni care să cuprindă identificarea lotului;
➢ Mențiuni suplimentare de etichetare pe grupe de produse, prevăzute în anexele la Regulamentul (UE) nr.
1169/ 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea
consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
➢ Redactarea se va face într-o limbă uşor de înţeles şi cea a statului unde se comercializează produsul, în
România obligatoriu în limba română fără a exclude și alte limbi de circulație internațională;
➢ Declaraţia nutriţională, obligatorie atunci când unui aliment i se atribuie valoare energetică şi care se exprimă
în cantitatea de grăsime, acizi graşi saturaţi, glucide, zaharuri, proteine, sare;
➢ Valoarea energetică se calculează prin utilizarea factorilor de conversie, care sunt enumeraţi în Anexa nr.
XIV din Regulamentul (UE) nr. 1169/ 2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.
Cerinţe specifice de etichetare a hranei pentru animale:
Pentru prelucrarea hranei pentru animale se aplică aceleaşi reguli generale ca şi la prelucrarea alimentelor.
Se menţionează faptul că, hrana pentru animale nu include şi hrana pentru animale de companie şi hrana pentru
animale de blană.
7. DESCRIEREA PROCEDURII
Având în vedere cerinţele pentru etichetare descrise mai sus, Ecoinspect S.R.L. verifică şi aprobă machetele
etichetelor/ ambalajelor/ stickerelor ce conţin traducerile în limba română, pentru produsele alimentare preambalate,
în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 895/ 2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de
inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/ organismelor de control şi de
supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, articolul 9, litera (u).
În vederea aprobării, operatorii economici vor expedia la Ecoinspect S.R.L. Cererea de aprobare a etichetelor (cod
document GE_13), însoţită de toate machetele pentru care solicită aprobarea. Pentru un număr mare de machete/
stickere ce conţin traducerea în limba română, se poate anexa documentului GE_13, o listă în care se vor identifica
toate produsele (denumirea comercială) pentru care au fost expediate machetele în vederea aprobării.
Conţinutul etichetelor şi verificarea existenţei tuturor informaţiilor obligatorii pentru produsele ecologice este
executată de către personalul DC. Cererea operatorului este aprobată de către DG al societăţii.
Operatorii ecologici certificaţi de către Ecoinspect S.R.L., au posibilitatea, la cerere expresă, de a utiliza în
etichetarea şi promovarea produselor ecologice şi sigla “ECOINSPECT S.R.L.”, care este marcă înregistrată. În acest
sens, operatorii care doresc acest lucru, vor solicita către Ecoinspect S.R.L. acordul utilizării. Aceasta este pusă la
dispoziţia solicitanţilor împreună cu Procedura de utilizare a Certificatului de conformitate şi a mărcii de conformitate,
cod document PR_6.
Facultativ, pe etichetele/ ambalajele produselor alimentare preambalate, poate fi aplicată şi sigla “ae”. Aceasta este
proprietatea exclusivă a MADR.
« Sigla "ae" este utilizată în scopul certificării-identificării produselor agroalimentare ecologice şi garantează că
Cod document:
Elaborat:RMC
Data:25.05.2018
Ediţia: 1

Verificat:RF
Data: 25.05.2018
Revizia: 0

PR_17
Aprobat: DG
Data: 29.05.2018
Data intrarii in vigoare: 29.05.2018

5/8

Procedura de aprobare a termenilor referitori la metoda de producţie ecologică în
etichetarea produselor agroalimentare
produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc următoarele condiţii:
a)provin din agricultura ecologică din România şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice şi a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.092/91; şi
b)sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;
c)provin din import şi sunt certificate în România de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de M.A.P.D.R.
(2)Reprezentarea grafică şi descrierea siglei "ae" de certificare-identificare sunt prezentate în anexa nr. 2 lit. A la
reguli.
(3)Sigla "ae" cu scop informativ-publicitar, ale cărei reprezentare grafică şi descriere sunt prezentate în anexa nr. 2
lit. B la reguli, are rolul de informare cu privire la agricultura ecologică şi produsele agroalimentare ecologice. »
În conformitate cu Ordinul nr. 190/ 28.06.2006, Anexa nr. 2, punctul 6, "logotipul trebuie să fie uşor reperabil şi
trebuie să apară o data pe faţa principală si o dată pe faţa secundară a ambalajului.
Regulile specifice privind utilizarea siglei “ae”, sunt detaliate în Ordinul nr. 190 din 28 iunie 2006 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor
agroalimentare ecologice.
Cererea de aprobare va fi transmisă de către solicitant, titularului siglei (MADR), iar aceasta va fi însoţită de
următoarele:
- copie după fisa de inregistrare la DAJ pentru anul în curs, vizată şi aprobată,
- copia după acordul de certificare încheiat cu organismul de control (contract de certificare),
- copia după Certificatul de conformitate valabil, împreuna cu Anexa aferentă,
- forma finală a etichetei, conţinând şi sigla de certificare, lipită pe o foaie format A4,
- copia după Cererea de aprobare a termenilor utilizati in etichetarea produselor ecologice- aprobata de catre
organismul de control.
Referitor la etichetarea produselor ce satisfac cerinţele pentru produs ecologic, descrise în 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, în documentele ce însoţesc tranzacţiile cu astfel de produse,
trebuie să existe menţiuni clare la statutul produselor, respectiv ecologic sau în conversie la agricultura ecologică. De
asemenea, este obligatorie înscrierea codului sau numelui organismului de control. Pe documentele ce fac obiectul
tranzacţiilor cu produse convenţionale nu se va utiliza numele sau codul organismului de control. De asemenea, dacă
nu este înscris statutul produsului tranzacţionat, acesta va fi considerat din oficiu ca fiind un produs neecologic.
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