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 Information II Kennzeichnung Etiketten Subauftrag     

Fișa Informativă II 
Elemente generale de identificare solicitate la etichetarea produselor 

ecologice comandate de catre terțe părti  
 
Acest regulament este o propunere pentru toți cei care au etichetarea realizata de o terța 
parte.  
 
Exemplu: Un lant de magazine (sau un comerciant) subcontracteaza etichetarea pentru 
marca comerciala si/sau numele lantului de magazine sau a comerciantului unei unitati de 
procesare. Comerciantul este verificat de un organism de control X sau nu este controlat 
deloc. Procesatorul este controlat de către organismul de control Y. Ultimele etape de 
procesare sunt realizate de către procesator si acesta nu va fi inregistrat pe etichetă. 
Comanda de etichetare nu este considerata ca fiind o etapa fizica de procesare a lantului 
de magazine (sau al comerciantului) asa cum este descrisa aici. Acum ramâne întrebarea 
despre codul cărui organism de control trebuie să apară pe etichetă.  
 

Recomandările comune rămân neschimbate:  
 Descrierea comercială standard trebuie mentionată cu referința ecologică (precum si 

abrevierea uzuală “eco”). Pentru o ințelegere mai bună se poate utiliza deasemenea si 
expresia “provenit din agricultura ecologică”.   
 exemplu.:  suc ecologic de mere/morcov  
 sau Suc eco mere/morcov provenit din producție ecologică 
 sau  Suc de mere/morcov provenit din producție ecologică  
 

 In lista de ingrediente (dacă este cerută in general) trebuie indicat in mod clar care dintre 
ingrediente au fost produse ca fiind ecologice. Această etichetare trebuie să includă 
indicația “din producție ecologică” și/sau abrevierea obișnuita din țara respectivă.  

 exemplu:  ingrediente din producția ecologică*: suc de mere*, suc de morcovi*, acid citric  
 sau  (abrevierea pentru ecologic) ingrediente*: suc de mere*, soc de morcovi*, acid citric  
 

Regulament pentru forma codului organismului de control pe etichete 
Ultimul procesator fizic poate ramâne anonim insă informația despre codul organismului de 
control si cel puțin două rânduri cu indicația de origine trebuie să existe. In mod ideal, aceste 
două rânduri se tipăresc lângă logo-ul ecologic UE sau cel puțin in același câmp vizual cu 
acesta.  
In continuare se poate indica codul organismului de control al furnizorului sau al 
comerciantului dacă nu se induce in eroare consumatorul. Pentru a preveni acest lucru, 
declarația numărului de cod poate fi trecută imediat după adresa comerciantului. O altă 
posibilitate este aceea de a scrie explicația “Comerciantul este controlat de RO-ECO-018”  
 

Exemplu detaliat pentru semințe de dovleac – clientul de etichetare este controlat de RO-ECO-018 (Austria Bio 
Garantie) iar procesatorul este controlat de AT-BIO-902 (SGS-Austria Controll).  

 
AT-BIO-902 
Agricultură Non-EU  

Semințe ecologice de 
dovleac din 

producția ecologică 

Produse pentru: 
Societate Comerciala ABC 

Master Pattern 
2020 Pattern city, controlata de 
RO-ECO-018 

Cantitate neta: 5 kg 

Comerciant controlat de: RO-ECO-018                                         Valabil pana la: 2013/09/18 

 
 
 
 
 

 
 


