INFORMARE
Privind operatorii care procesează/distribuie/depozitează/
comercializează/ importă sau exportă din/ în ţări terţe
Stimate operator,
Alimentele ecologice trebuie procesate din ingrediente agricole ecologice. Se impune limitarea utilizării
aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcţii principale tehnologice şi organoleptice şi a
micronutrienţilor şi auxiliarilor tehnologici, astfel încât aceştia să fie utilizaţi în cea mai mică măsură.
Se preferă procesarea prin metode biologice, mecanice şi fizice.
Cu toate acestea, în procesarea alimentelor pot fi utilizaţi auxiliari tehnologici, aromele, apa, sarea, preparartele
din microorganisme şi enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, precum şi aminoacizii şi alţi
micronutrienţi incluşi în alimente în scopuri nutriţionale speciale, numai dacă utilizarea lor în producţia ecologică
a fost autorizată.
De reţinut este faptul că un ingredient ecologic nu trebuie să fie prezent împreună cu acelaşi ingredient în formă
neecologică sau cu un ingredient provenit din producţia de conversie.
Alimentele obţinute din recolte de conversie conţin doar un ingredient vegetal de origine agricolă.
Se interzice utilizarea de radiaţii ionizante pt. tratarea alimentelor sau a hranei ecologice pt. animale, ori a
materiilor prime utilizate pt. producerea alimentelor ecologice sau a hranei ecologice pt. animale.
Producerea de hrană ecologică procesată pt. animale respectă aceleaşi principii generale precum alimentele
ecologice.
Operatorii care produc hrană pt. animale sau produse alimentare procesate stabilesc şi actualizează proceduri
corespunzătoare pe baza unei identificări sistematice a etapelor critice de procesare, iar aplicarea procedurilor
garantează în orice moment faptul că produsele procesate sunt conforme cu regulile de producţie ecologică.
Materiile prime ecologice destinate hranei pt. animale, obţinute din producţia în conversie, nu sunt utilizate în
compoziţia produselor ecologice destinate hranei pt. animale împreună cu materii prime obţinute prin mijloace
neecologice.
Se interzice transformarea cu ajutorul solvenţilor de sinteză a oricărei materii prime destinate hranei pt. animale
utilizate sau procesate în producţia ecologică.
Este interzisă de asemenea utilizarea de substanţe şi tehnici care reconstituie proprietăţile pierdute în timpul
procesării sau depozitării hranei ecologice pt. animale, care corectează rezultatele neglijenţei în timpul
procesării, sau care pot induce în eroare în orice fel în privinţa adevăratei naturi a acestor produse.
Produsele alimentare ecologice, pt. a putea fi etichetate cu termeni care să facă referire la producţia ecologică,
trebuie să conţină cel puţin 95% ingrediente de origine agricolă ecologice. Restul de 5% dintre ingredientele
care nu sunt de provenienţă agricolă sau care nu au fost produse în conformitate cu reglementările în vigoare
privind producţia ecologică, trebuie să fie menţionate în Anexa VIII, secţiunile A, B, C şi Anexa XI ale Reg. (CE)
nr. 889/ 2007.
Hrana procesată pt. animale trebuie de asemenea să conţină pe lângă ingredientele de origine agricolă
ecologice, numai ingredientele enumerate în Anexele V,VI ale Reg. (CE) nr. 889/ 2007.
Operatorii care procesează alimente sau hrană pt. animale, respectă şi pun în aplicare măsuri de precauţie pt. a
evita riscul contaminării cu substanţe sau produse neautorizate, păstrează documente referitoare la operaţiunile
în cauză, etc. De asemenea, operatorul ţine un registru actualizat în care se menţionează toate operaţiunile
efectuate şi cantităţile procesate.
Regulile detaliate sunt descrise în Regulamentul (CE) nr. 889/ 2007, la art. 26, 27, 29.
În cazul procesării paralele, operatorul efectuează în mod continuu operaţiunile până la închiderea unei serii
complete, separarea în spaţiu/ trimp de operaţiuni similare efectuate asupra produselor neecologice;
depozitează produsele ecologice, înainte şi după operaţiuni, separate în spaţiu şi/ sau timp de produse
neecologice; ia măsurile necesare pt. a asigura identificarea loturilor şi pt. evitarea amestecurilor.
Depozitarea produselor
Pt. depozitarea produselor, zonele de depozitare se gestionează în aşa fel încât să asigure identificarea loturilor
şi să se evite orice amestec sau contaminare cu produse şi/ sau substanţe care nu sunt conforme cu regulile de
producţie ecologică. Produsele ecologice trebuie să poată fi clar identificate în orice moment.
În cazul în care operatorii manipulează atât produse neecologice, cât şi produse ecologice, iar cele din urmă
sunt depozitate în spaţii de depozitare împreună cu alte alimente sau produse agricole, produsele ecologice se
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păstrează separat, se iau toate măsurile pt. a asigura identificarea loturilor şi evitarea amestecurilor sau
schimburilor cu alte produse neecologice,şi necesară este, o curăţenie adecvată, a cărei eficienţă a fost
controlată şi operaţiunile înregistrate.
Importul de produse ce oferă garanţii echivalente:
Autorităţile competente sau organismele de control nu pot să interzică sau să restricţioneze comercializarea
produselor ecologice controlate de către altă autoritate sau alt organism de control amplasat în alt stat membru,
dacă aceste produse întrunesc exigenţele impuse prin Reg. (CE) nr. 834/ 2007. De asemenea nu se pot impune
controale suplimentare sau obligaţii fiscale suplimentare celor prevăzute de lege.
Un produs importat dintr-o ţară terţă poate fi introdus pe piaţa comunitară dacă: produsul a fost realizat în
conformitate cu normele privind producţia ecologică, operatorii au făcut obiectul unor măsuri de control
echivalente ca eficienţă în toate etapele de producţie, preparare şi distribuţie din ţara terţă, activităţile
operatorilor s-au supus unui sistem de control recunoscut, conformitatea produslui este dovedită printr-un
certificat de conformitate emis de către autorităţile competente sau organismele de control din ţara terţă,
recunoscute şi care confirmă produsul ca fiind în conformitate cu reglementările în vigoare privind producţia
ecologică.
Organismul de control va verifica documentele justificative ale operatorilor, eliberate de către organismele de
control ale furnizorilor direcţi, eliberate în baza Regulamentului (CE) nr. 834/ 2007.
În ceea ce priveşte operaţiunile contractate terţilor, este necesară descrierea completă a unităţii, o listă a
subcontractanţilor cu o descriere a activităţilor acestora, un acord scris prin care subcontractanţii îşi expun
unitatea regimului de control, a măsurilor care se iau la nivelul unităţii pt. asigurarea trasabilităţii produselor pe
care operatorul le introduce pe piaţă.
Importatorul trebuie să informeze în timpă util organismul de control cu privire la fiecare lot care trebuie importat
în Comunitate, oferind numele şi adresa primului destinatar, orice detalii pertinente pe care le-ar putea cere
organismul de control .

Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate în unitate, iar copiile acestora vor fi
verificate de către evaluator şi vor fi anexate raportului de evaluare:
 fişa de înregistrare la D.A.J pt. anul în curs;
 autorizaţii eliberate de instituţii naţionale ( DSVSA, DAJ, Primării etc);
 descrierea unităţii, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum si toate măsurile care au
fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 şi Reg. (CE) nr.
889/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanţe interzise, prin asigurarea măsurilor de
separare în cazul unităţilor care procesează/ comercializează/ distribuie produse cu statute diferite) ;
 lista produselor ecologice şi conventionale;
 lista de ingrediente;
 Cerere aprobare etichete, însoţită de modelele etichetor ce urmează a se folosi, respectiv traduceri ale
etichetelor originale;
 lista furnizorilor;
 certificatele de conformitate ale tuturor furnizorilor de produse/ ingrediente ecologice, valabile la data
achiziţionării
 lista cumpărătorilor direcţi;
 lista resurselor externalizate şi acordul încheiat cu aceştia (dacă este cazul);
 evidenţa intrărilor şi ieşirilor a produselor ecologice în / din unitate (documente,înregistrări contabile)
 documente justificative privind cumpărările/ vânzările de produse ecologice ( copii facturi, înregistrări
contabile)
 evidenţa depozitării produselor
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Operatorul verifică documentele justificative ale furnizorilor săi.
În lipsa acestor documente, analiza documentaţiei nu se poate finaliza şi Certificatul de conformitate nu poate fi
emis.
Notă:
Procesatorul / comerciantul are obligaţia de a solicita - de la furnizorul de produse ecologice, înainte de
încheierea tranzacţiei – certificatul de conformitate împreună cu anexa furnizorului direct, nu al producătorilor de
produse ecologice, care fac obiectul tranzacţiei !
Operatorul înregistrat în sistemul de producţie ecologic, are obligaţia să colaboreze cu operatori care - la rândul
lor - se află în sistemul de control.
Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L
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