INFORMARE
Privind modificările legislative 2017

Stimate operator,
Prin prezenta vă învederăm următoarele:

În anul 2016, a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/ 1842 al Comisiei
din 14 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce
privește certificatul de inspecție electronic pentru produsele ecologice importate și anumite
alte elemente, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 în ceea ce
privește cerințele referitoare la produsele ecologice conservate sau prelucrate și la
transmiterea informațiilor.
➢
Prevederile regulamentului specificat mai sus se aplică de la data de 19
aprilie 2017.
➢
Astfel, la art. 2 al Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008 se adaugă două litere
„t” si „u”, care definesc conservarea şi prelucrarea produselor. De asemenea, se vor
utiliza în continuare definiţiile specificate în Regulamentul (CE) nr. 852/ 2004 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare. Este vorba despre următoarele definiţii:
Ambalareînseamnă introducerea unuia sau mai multor produse alimentare
împachetate într-un al doilea recipient, precum și recipientul în sine;
Conservare- înseamnă orice acțiune diferită de cultivare și recoltare care este
efectuată asupra produselor, dar care nu poate fi calificată drept prelucrare și cu
excepția ambalării sau a etichetării produsului;
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;
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, 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.
➢ Titlul II al Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008 se modifică şi va avea următorul cuprins
“Norme privind producţia, conservarea, prelucrarea, ambalarea, transportarea şi
depozitarea produselor ecologice”.
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➢ Capitolul 3 se înlocuieşte cu textul “Produse conservate şi prelucrate”.
➢ Articolul 26 al Regulamentului (CE) nr. 889/ 2008 a fost înlocuit cu “Norme privind
conservarea produselor şi producţia de alimente prelucrate şi hrană prelucrată pentru
animale”.
➢ În conformitate cu modificările reglementate la art. 26, operatorii care conservă
produse sau produc hrană prelucrată pentru animale sau alimente prelucrate,
stabilesc şi actualizează proceduri corespunzătoare ţinând cont de identificările
sistematice ale etapelor critice de prelucrare. De asemenea, operatorii
- iau măsuri de precauţie pentru a evita riscul contaminării cu substanţe sau produse
neautorizate,
- implementează măsuri de curăţare adecvate, monitorizează eficacitatea acestora
şi înregistrează măsurile respective,
- garantează faptul că produsele neecologice nu sunt puse în vânzare cu o indicaţie
referitoare la metoda de producţie ecologică.
➢ În cazul în care se pregătesc sau se depozitează atât produse ecologice cât şi
convenţionale, operatorul trebuie să:
- efectueze în mod continuu operaţiunile până la încheierea unui ciclu complet,
separate în spaţiu sau timp de operaţiunile similare efectuate asupra unor produse
neecologice
- depoziteze produsele ecologice, înainte şi după operaţiuni, separate în spaţiu sau
în timp de produsele neecologice,
- informeze şi să facă disponibile organismului de control toate înregistrările
specificate mai sus, precum şi cantităţile prelucrate,
- ia măsurile necesare pentru a asigura identificarea loturilor şi pentru evitarea
amestecurilor sau a schimburilor cu produse neecologice,
- efectueze operaţiuni asupra produselor ecologice numai după o curăţare
corespunzătoare a echipamentelor de producţie.
➢ Aditivii, ajudvanţii tehnologici şi alte substanţe şi ingrediente folosite la prelucrarea
alimentelor sau a hranei pentru animale, precum şi orice practică de prelucrare
aplicată, cum ar fi afumarea, respectă principiile bunelor practici de fabricaţie.

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L
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