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Scurta introducere privind Vinul Ecologic respectiv Vinul 
produs din Struguri Ecologici 
 

Cerintele productiei si etichetarii in conformitate cu diferitele standarde 
internationale 
 

1. Introducere 

Vinul ecologic este din ce in ce mai popular. Cu toate acestea, regulile de productie si 
de etichetare, sunt oarecum dificile. Prezentul document ofera o orientare in 
conformitate cu Reg. (CE) 834/07, NOP si JAS. 
 

2. Reg. (CE) 834/07 (cu normele de punere in aplicare in Reg. (CE) 889/08) 

Incepand din anul 2012, Reg. (CE) 889/08 include norme detaliate privind fabricarea 
vinului ecologic. Acest regulament interzice si restrictioneaza un numar de practici 
oenologice: 

Concentrarea partiala prin racire Interzis 

Eliminarea SO2 prin procese fizice Interzis 

Tratamentul prin electrodializa pentru a asigura stabilizarea tartrica 
a vinului 

Interzis 

Dezalcoolizarea partiala Interzis 

Tratamentul cu schimbatori de cationi pentru asigurarea stabilizarii 
tartrice 

Interzis 

Tratamentul termic Temp. max. 700C 

Centrifugarea si filtrarea Porii ≥ 0,2 pm 

 

Continutul de SO2 al vinului ecologic este limitat la 
100 mg / litru in vinul rosu, respectiv 150 mg / litru in 
vinul alb sau rozé. (Pentru exceptii, a se vedea Reg. 
203/12, modificare a Reg. CE 889/08, art. 47). 
Substantele permise pentru vinificatie sunt limitate 
la cele enumerate in anexa VIIIa din Reg. (CE) 
889/08. 

Drojdia ecologica trebuie utilizata, in cazul in care este 
disponibila. Va rugam sa retineti ca drojdia inactiva nu 
este permisa pentru fabricarea vinului in unele tari 
membre ale Uniunii Europene (ne-aplicabil pentru 
tarile terte)!.  

Vinul obtinut dupa aceste norme, poate fi etichetat ca 
"ecologic" si sa foloseasca sigla UE (a se vedea 
CERES Sumar Info 3.2.24). Chiar si vinul care a fost 
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produs inainte de 1 august 2012 (data la care Reg. CE 203/12 a intrat in vigoare) poate 
fi vandut ca si "Ecologic" - cu condiția ca inregistrarile detaliate care dovedesc 
conformitatea cu Reg. (CE) 203/12 sa fie disponibile pentru toate ingredientele si 
auxiliarii tehnologici utilizati. 

Stocul de vin produs pana la 31 Iulie 2012 si vinul produs din struguri recoltati pana la 
31 Iulie 2012 poate fi, inca, vandut dupa vechiul sistem de etichetare, ca si “vin obtinut 
din struguri ecologici”.  

Vinul produs din struguri recoltati incepand cu 1 august 2012 trebuie sa respecte Reg. 
(CE) 203/2012; altfel nu poate afisa nici un fel de referire la "ecologic". 

 

3. NOP 

 Teoretic, vinul ar putea fi etichetat ca "vin ecologic" - dar numai daca nu se 
utilizeaza sulfit. Deoarece in practica nu se intampla acest lucru, vinul poat fi 
etichetat doar ca "produs din struguri ecologici". 

 Dioxidul de sulf poate fi folosit, cu conditia ca, concentratia de sulfit din produsul 
final sa nu depaseasca 100 ppm. Metabisulfitul de potasiu sau chiar acidul 
sulfuric, nu sunt permise, ci doar SO2. Eticheta vinului trebuie sa prezinte faptul 
ca acesta contine sulfit. 

 Alte ingredinte si auxiliari tehnologici non-agricoli (de ex.: bentonita) numai în 
conformitate cu § 205.605. Se impune o prezentare completa a tuturor astfel de 
substante componente, organismului de certificare. In acest scop, CERES a 
pregatit un sablon special. Avand acest sablon completat si semnat de catre 
producatorul de input, se asigura ca niciun detaliu important nu este uitat, ca de 
exemplu: 

o Enzimele nu pot fi produse cu ajutorul OMG, trebuie sa fie derivate din 
plante comestibile sau din fungi sau bacterii ne-patogene 

o Drojdia nu trebuie sa fie modificata genetic, sa fie ne-sintetica, nu cultivata 
pe substrat petrochimic sau pe deseurile sulfitului din lichior 

o Azotul, oxigenul si CO2 sunt permisi, urmand restrictiile § 205.605 

o Nutrientii sintetici care nu figureaza in § 205.605 (ca de exemplu, fosfat de 
amoniu) nu sunt permisi. 

 Va rugam sa retineti ca unele ingrediente / auxiliari tehnologici, care sunt listate 
ca "non-agricole" in regulamentul UE, sunt considerate a fi "agricole", de NOP 
(de exemplu, gelatina, cazeina, albumina, guma arabica). Cu toate acestea, 
atata timp cat vinul este etichetat ca "produs din struguri ecologici", aceste 
substante nu trebuie sa fie certificate ecologic. Totusi, este nevoie de o 
confirmare ca acestea nu sunt produse din sau prin OMG-uri, si ca nu au fost 
folosite nici namolurile de epurare, nici radiatiile ionizante  in timpul productiei 
lor. 

 Pe baza unui acord intre NOP si Taxa pe Alcool si Tutun din SUA si Biroul de 
Comert (TTB), ingredientele simple sau auxiliarii tehnologici din vinul produs 
din struguri ecologici nu trebuie mentionate (spre deosebire de toate celelalte 
produse care trebuie sa fie etichetate ca “ecologic” sau “produs din ecologic”). 
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 Spre deosebire de regulamentul UE, un amestec de vin ecologic si ne-
ecologic este permis, atata timp cat sunt folosite soiuri diferite. Eticheta în acest 
caz trebuie sa contina "Produs din struguri ecologici si ne-ecologici". 

 Etichetele privind vinul ecologic trebuie sa fie intotdeauna prezentate 
certificatorului si trebuie sa fie aprobate in scris, inainte ca fabrica de vin sa 
trimita eticheta catre TTB pentru aprobare.  

Pe site-ul http://www.ttb.gov/alfd/alfd_organic.shtml veti gasi toate informatiile 
necesare referitoare la cerintele privind etichetarea bauturilor alcoolice ecologice 
din SUA, cu exemple diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplu de eticheta NOP 
pentru vin 

Obligatoriu de mentionat 
ca acesta contine sulfiti 

Optional, mentionarea 
procentului de struguri ecologici. 
In acest caz, chiar daca vinul 
contine 95% struguri ecologici 
(restul poate fi zahar si 
ingrediente ne-agricole), vinul 
este doar "produs din struguri 
ecologici", ca urmare a utilizarii 
SO2. 

 

 

. 

Trebuie mentionat “Certificat 
ecologic de …” sub numele 
producatorului. Sigla ecologica 
USDA nu poate fi utilizata 
asupra categoriei produsului 
“Produs din...” 

http://www.ttb.gov/alfd/alfd_organic.shtml
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4. JAS: 

JAS nu acopera bauturi alcoolice, astfel vinul nu poate fi certificat JAS. Cu toate 
acestea, este permisa vanzarea, in Japonia, a vinului certificat in conformitate cu 
Reg. (CE) 834/07 sau NOP cu o referire la "ecologic" (vezi mai sus) - atata timp cat 
sigla JAS nu este utilizata, si atata timp cat strugurii sunt certificati JAS! 


