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Scurta introducere privind cerintele pentru procesarea 
ecologica a alimentelor si produsele strans legate de 

agricultura enumerate in Anexa I la Regulamentul (UE) 
2018/848. 

 

in conformitate cu Regulamentul European (CE) 834/07*, Regulamentul (UE) 
2018/848, Programul National Ecologic al SUA (NOP) si JAS (standardul japonez)  

 

1. Procesarea produselor ecologice: 
 Trebuie sa asigure trasabilitate si transparenta. 
 Cere o documentatie foarte buna. 
 Trebuie sa nu permita contaminarea produsele ecologice dupa recoltare datorita unei 

manipulari necorespunzatoare. 
 Restrictioneaza utilizarea de aditivi si auxiliari tehnologici si nu permite utilizarea OMG-

urile pentru niciun scop.  
 Exclude utilizarea alimentelor care contin sau constau din nanomateriale proiectate (Reg. 

(UE) 2018/848) si nu permite utilizarea radiatiilor ionizante 
 

2. Cine trebuie sa fie certificat ca si procesator ecologic : 
 Toti intreprinzatorii care proceseaza, usuca, congeleaza, curata, amesteca, ambaleaza 

sau eticheteaza produse ecologice dupa recoltarea acestora trebuie sa fie certificati. 
Conform Regulamentului European (CE) 889/08* si Regulamentului (UE) 2018/848 
operatiunile de ambalare sau etichetare nu sunt considerate operatiuni de „procesare”, ci 
operatiuni de „pregatire”. 

 
3. Originea materiei prime ecologice: 

 Doar materia prima ecologica poate fi procesata in produse finite ecologice. 
 Doar materia prima certificata ecologic conform standardului UE poate fi folosita pe 

piata UE, doar materia prima ecologica certificata conform JAS poate fi folosita pe piata 
japoneza si doar materia prima ecologica certificata conform NOP poate fi folosita pe 
piata americana - deci va rugam sa solicitati furnizorului d-voastra de produse o copie 
valida a certificatului pentru materia prima, eliberat in conformitate cu standardul 
respectiv. 

 Pe langa detinerea de copii ale tuturor certificatelor relevante ale furnizorilor, procesatorii 
trebuie sa aiba o procedura fiabila pentru a se asigura ca orice lot de produse primit cu o 
afirmatie organica, respecta cerintele. Aceasta include, printre altele, verificarea 
ambalajelor, etichetarea, facturile si documentele de transport 

 Procesatorii trebuie sa efectueze o analiza a riscurilor furnizorului. Produsele de la 
furnizori cu risc ridicat ar trebui sa fie supuse testarii reziduurilor; auditurile furnizorilor 
trebuie luate in considerare. 

 
4. Separarea: 

 Unii procesatori proceseaza doar produse ecologice, dar cei mai multi proceseaza atat 
ecologic cat si conventional. 

 In acest ultim caz trebuie asigurata o buna separare a produselor ecologice de cele 
conventionale: incepand din momentul preluarii materiei prime ecologice si pe parcursul 
tuturor etapelor de procesare, depozitare etc. pana la vanzarea acestora. Separarea 
trebuie asigurata de asemenea si intre produsele ecologice si cele in conversie precum si 
intre produsele certificate in conformitate cu diferite standarde (ex. NOP/EU). 

 Cea mai buna si sigura separare este, evident, cea in spatiu: depozite si linii de 
procesare separate pentru produsele ecologice. 

 Cel mai adesea aceasta nu este posibil; in acest caz trebuie asigurata o separare in 
timp: se va procesa ecologic in alt interval de timp decat procesarea conventionala, 
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folosindu-se aceleasi spatii si linii tehnologice; inainte de a procesa ecologic, trebuie 
foarte bine curatata linia tehnologica. 

 In cazul unei procesari continue (ex. morile), operatorul trebuie sa asigure ca la 
inceputul procesarii ecologice, o cantitate suficienta de produs ecologic este folosita 
pentru “evacuarea” liniei, produs care va fi vandut ca si conventional. 

 Acolo unde nu exista depozite separate, o separare corespunzatoare in cadrul 
aceluiasi depozit ar putea fi suficienta, de ex. randuri separate de depozitare intre 
tipurile de faina sau rafturi separate, etichetate corespunzator. 

 
5. Documentatia si etichetarea: 

 Un procesator ecologic are nevoie de un Plan de Management ecologic. In cazul in 
care compania are un sistem de management al calitatii, Manualul Calitatii trebuie sa 
contina un capitol care sa faca  referire in mod special la procesarea ecologica. 

 Oriunde are loc o procesare paralela a produselor ecologice si a produselor 
conventionale, sacii (pungile), recipientii, cutiile continand produse ecologice trebuie sa 
fie etichetate corespunzator, la toate etapele procesarii. 

 Operatorul trebuie sa tina si sa indosarieze toate certificatele de la furnizorii de 
materii prime ecologice, avizele de insotire a marfii, notele de receptie, 
protocoalele de procesare, fisele de magazie si facturile. Toate aceste inregistrari 
trebuie sa faca referire la statutul de „ecologic” al produsului.  

 Pentru produsele certificate ca fiind echivalente sau conform standardului UE, trebuie 
utilizat codul certificatorului CERES CodulTarii-BIO-140 (pentru Chile: CL-BIO-005) pe 
toate etichetele, bonurile de livrare, facturile si alte documente relevante legate de 
vanzarile ecologice. 

 Procesatorul ecologic trebuie sa tina un foarte bun sistem contabil pe baza caruia sa se 
poata evalua daca cantitatea de materie prima achizitionata este in concordanta cu 
cantitatea produsului final procesat si vandut. 

 Cu exceptia materiei prime venite direct din camp, doar produsele ambalate sau sigilate 
si etichetate corespunzator sunt acceptate in procesarea ecologica; produsele 
neetichetate trebuie returnate la furnizor. 

 In plus, JAS solicita si inregistrarile “grading”: inainte ca produsele sa poata fi vandute 
cu logo-ul JAS pe ele, procesatorul trebuie sa faca o dubla verificare si sa mentioneze 
conformitatea cu standardul JAS. 

 
6. Trasabilitatea 

 Toate prevederile mentionate la punctele (3), (4) si (5) se supun trasabilitatii si din 
moment ce acesta este un punct crucial, mentionam din nou: piata produselor ecologice 
se poate dezvolta numai daca consumatorul are incredere in faptul ca originea a ceea ce 
se afla pe masa sa, poate fi urmarita pana la ferma ecologica producatoare! 

 Este imposibil sa pretindem acelasi nivel al trasabilitatii pentru tipuri de procesari atat de 
diferite intre ele precum fructe proaspete ambalate (unde trasabilitatea inapoi la terenul 
de unde provine este foarte usoara), fabricile de procesare a laptelui, morilor de ulei sau 
fabricilor de prelucrare a pastelor fainoase. Cel mai inalt nivel posibil al trasabilitatii 
trebuie sa fie urmarit in orice situatie ivita. 

7. Aditivi, auxiliari tehnologici de procesare 

 Aditivii si adjuvantii de procesare neagricoli, care pot fi folositi in productia ecologica 

sunt limitati doar la cei permisi de respectivul standard. Vezi referintele de mai jos: 

 

Reg. (CE) 

889/08 

Reg. (UE) 2018/848 NOP JAS 

Anexa VIII.A si B Anexa V (Sectiunea A1 si 
A2) a REGULAMENTULUI 
DE IMPLEMENTARE A 
COMISIEI (UE) 2021/1165. 

§ 205.605 Tabelul 1 din 

Notificarea 1606 
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 8. Etichetarea produselor cu mai multe ingrediente 
Urmatorul tabel furnizeaza o imagine privind cerintele de etichetare pentru diferitele 
categorii de produse **: 
 
NOP 

100% ecologic Ecologic Realizat cu 
ingrediente 
ecologice 

(Doar referire la 
ingredientele 
ecologice) 

Doar 
ingredientele 
agricole ecolgice, 
fara aditivi de 
procesare 

Minim 95% din 
ingredientele 
agricole ecologice   

Minim 70% din 
ingredientele 
agricole ecologice; 
nu se foloseste 
logo USDA 

Mai putin de 70% din 
ingredientele 
ecologice; nu se 
foloseste logo USDA si 
nici logo/codul 
certificatorului Ingrediente neecologice care sa nu 

foloseasca metodele sau substantele ne- 
permise; ingredientele agricole 
neecologice in conformitate cu §205.606; 
ingredientele neagricole si aditivii de 
procesare doar in conformitate §205.605. 

 
Regulamentul (CE) 834/07 : 

Ecologic Cu ingrediente ecologice 

Minim 95% din ingredientele ecologice Conform cu Reg. 834/07, nu exista un 
procentaj minim de ingrediente ecologice 

Diferenta de 5% ingrediente 
neecologice (agricole) doar in 
conformitate cu Anexa IX din Reg. (EC) 
889/08 

Nu exista restrictii pentru ingredientele 
agricole neecologice, atat vreme cat ele nu 
sunt modificate genetic 

Ingredientele si aditivii de procesare neagricoli doar in conformitate cu Anexele VIII A si 
B 

Se face referire la «ecologic» doar in cadrul listei de ingrediente, nu si pe eticheta 
generala 

 

Regulamentul (UE) 2018/848: 
Ecologic Cu ingrediente ecologice 

Minim 95% din ingredientele 
ecologice 

Conform cu Reg. (UE) 2018/848, nu exista un 
procentaj minim de ingrediente ecologice  
Produsele alimentare prelucrate trebuie sa respecte 
regulile de productie stabilite la punctele 1.5, 2.1 litera 
(a), 2.1 litera (b) si 2.2.1 din partea IV din anexa II. 

Diferenta de 5% ingrediente 
neecologice (agricole) doar in 
conformitate cu Anexa V Partea 
B a REGULAMENTULUI DE 
IMPLEMENTARE A COMISIEI 
(UE) 2021/1165*** 

Nu exista restrictii pentru ingredientele agricole 
neecologice, atat vreme cat ele nu sunt modificate 
genetic 

Ingredientele si aditivii de procesare neagricoli doar in conformitate cu Anexa V Partea A 
a REGULAMENTULUI DE IMPLEMENTARE A COMISIEI (UE) 2021/1165 

Se face referire la «ecologic» doar in cadrul listei de ingrediente, nu si pe eticheta 
generala. 

 

JAS: Exista doar categoriile de produse "organic" si "in conversie spre organic", care 
trebuie sa contina cel putin 95% ingrediente organice/ in conversie. Diferenta de 5% nu 
trebuie sa contina aceleasi ingrediente ca si cele organice si sa nu fie modificate genetic 
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** procentajele mentionate nu includ sarea si apa 
*** Anexa IX la Regulamentul (UE) 2008/889 este valabila pana la 31.12.2023. Incepand 

cu 01.01.2024, pot fi utilizate numai ingredientele enumerate in anexa V partea B a 
Regulamentului (UE) 2021/1165. Pentru alte ingrediente conventionale de origine agricola care 
nu sunt enumerate in anexa V, operatorii au optiunea de a solicita o derogare nationala. Cu toate 
acestea, aprobarea este limitata la o perioada de maximum sase luni. Daca s-a acordat o 
aprobare nationala, aceasta se aplica tuturor companiilor dintr-un stat membru si nu trebuie sa fie 
reaplicata pentru fiecare caz in parte (Regulamentul 2018/848, articolul 25). 
 
9. Combaterea bolilor/daunatorilor dupa recoltare, dezinfectia, substantele poluante: 

 Operatorul trebuie sa se asigure ca produsele ecologice, in nici un moment, nu vin in 
contact cu substantele poluante cum ar fi combustibili, pesticide, conservanti ai 
lemnului, detergenti, mucegaiuri etc.  

 Pentru combatera bolilor/daunatorilor in timpul depozitarii, pot fi folosite doar 
susbtantele mentionate in Anexa II a Reg. UE sau in Lista Nationala (NOP). Lista JAS 
permite substantele de combatere a daunatorilor in Tabelul 2 din Notificarea 1606. 
Pentru curatirea, dezinfectia si combaterea bolilor in incaperi si in cazul liniilor de 
procesare, NOP § 205.271 contine prevederi detaliate, Pentru implementarea 
echivalenta a Regulamentului UE in tari terte, consultati Politica CERES 4.1.1. 
Procesatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru a evita contaminarea cu detergenti, 
dezinfectanti sau pesticide. 

 In afara de acestea, Ceres stabileste ca, in cazul in care s-au folosit anterior pesticide 
(substante chimice) in unitatile de procesare, perioada de asteptare pana la care vor 
putea fi procesate produse ecologice, va fi dubla fata de cea indicata in mod oficial 
pentru substanta respectiva; toate suprafetele care intra in contact cu produsele 
ecologice, trebuie sa fie clatite cu apa curata din abundenta. 

 Chiar daca aceasta nu sunt cerute in mod explicit in standardele ecologice mentionate 
mai sus, Ceres solicita ca manipularea produselor ecolgice sa se faca in conditii 
corespunzatoare de igiena. 

 Reg. 2018/848: Substantele si produsele care pot fi utilizate in viitor pentru curatare si 
dezinfectie sunt reglementate la articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul de punere in 
aplicare (UE) 2021/1165 (Anexa IV partea C a Regulamentului (UE) 2021/1165). Cu 
toate acestea, din stadiul actual, nu sunt listate produse acolo, anexa este valabila doar 
de la 01.01.2024. 

 
*Nota: In interiorul UE, Regulamentul trebuie aplicat in sensul sau strict. Produsele din tarile terte 
din afara UE sunt considerate “echivalente”. Va rugam sa consultati Pagina (site-ul) CERES 
pentru Politica Ceres Tari Terte, 4.1.1, care, combinat cu Regulamentul (CE) 834/07 si 
Regulamentul (CE) 889/08 si cu alte Politici CERES, alcatuiesc “standadrul CERES echivalent” 

! Va rugam sa fiti constienti ca acestea sunt doar selectii ale cerintelor esentiale din standardele 

ecologice, mai mult un fel de rezumat introductiv in cadrul acestora. Operatorul, desigur, trebuie sa studieze 
si sa respecte toate cerintele standardelor respective! 


