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1) Legislația CE cu privire la agricultura ecologică, în versiunea în vigoare;  2) Definiție: Alimentele preambalate reprezintă alimente comercializate fără o prelucrare 
suplimentară către clientul final și către colectivitate și care sunt alcătuite dintr-un aliment și din ambalajul în care a fost ambalat alimentul în cauză înainte ca acesta 
să fie oferit spre vânzare, indiferent dacă produsul respectiv este acoperit complet sau parțial de ambalaj, însă într-o modalitate care să nu permită modificarea 
conținutului, fără a necesita desigilarea ambalajului sau fără a efectua o modificare (articolul 2 l, regulamentul (CE) nr. 834/2007). 
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„SIGLA ECOLOGICĂ UE“ 
 

 
La etichetarea de produse complet ecologice conform regulamentului CE privind produsele ecologice 1), ulterior adoptării  

SIGLEI ECOLOGICE UE prin regulamentul de modificare (CE) nr. 271/2010, este necesară respectarea următoarelor cerințe:  
 

1. Începând cu data de 1.7.2010 se aplică obligația de etichetare cu sigla ecologică comunitară 
UE anexată la nivelul alimentelor complet ecologice preambalate 2) (articolul 24, regulamentul (CE) nr. 

834/2007).  
Informații detaliate și sigla sunt disponibile pentru descărcare la adresa: www.agrecogmbh.de  
 
2. Este permisă utilizarea exclusivă pentru alimente ecologice, prevăzute cu mențiunea privind 
natura ecologică în denumirea comercială, ceea ce înseamnă că vor conține minim 95 % din 
greutate ingrediente de proveniență agricolă  (articolul 23 (4) a, regulamentul (CE) nr. 834/2007).  
 
3. Nu este permisă marcarea produselor de conversie și a alimentelor la care este prevăzută 

menționarea privind natura ecologică numai în lista de ingrediente cu SIGLA ECOLOGICĂ UE 
(articolul 25 alineatul 1, regulamentul (CE) nr. 834/2007).     
ATENȚIE: Este admisă aplicarea SIGLEI ECOLOGICE UE cu privire la vin și la produsele pe 
bază de vin, obținute din struguri din culturi ecologice, numai în situația în care au fost respectate 

prevederile cu privire la fabricarea vinurilor conform regulamentului (CE) nr. 203/2012, aplicabil din data de 1.8.2012. 
 
4.  Sigla ecologică germană și marcajele ecologice ale asociațiilor private sunt admise în continuare în mod suplimentar 

(articolul 25 alineatul 2, regulamentul (CE) nr. 834/2007).  
5.  Numerele de cod ale organismului de control, responsabil pentru verificarea ultimei firme de producție sau de 

prelucrare, trebuie aplicate la nivelul aceluiași câmp de vizibilitate cu sigla (articolul 58 alineatul 1 d, regulamentul (CE) nr. 889/2008).  

Pentru întreprinderile aflate în proces de certificare la AGRECO în România este prevăzut următorul nr. de cod:  
RO-ECO-015.  

Acesta prezintă următoarea structură: RO: pentru România (codul ISO al țării organismului de control responsabil), ECO: 
Denumirea prevăzută de către statul membru cu trei litere, în speță „ECO” cu un număr de control al organismului 

românesc de control, 015: Numărul de referință AGRECO, atribuit în România de către MADR; astfel se aplică pentru 
AGRECO: RO-ECO-015. 

 
6.  În mod suplimentar va fi etichetată locația de producție a materiilor prime agricole în același câmp de vizibilitate cu 

sigla comunitară (articolul 58 alineatul 2, regulamentul (CE) 889/2008) 
Menționarea originii trebuie efectuată în sensul prevederilor din articolul 24 alineatul 1, regulamentul (CE) nr. 834/2007, cu 
raportare la compoziția alimentului în una dintre următoarele forme: 

 „Agricultură UE” în cazul producerii materiilor prime agricole în UE;  

 „Agricultură non UE” în cazul producerii materiilor prime agricole în state terțe;  

 „Agricultură UE /non UE”, în cazul producerii materiilor prime agricole în parte în UE și în parte într-un stat terț.  

 Menționarea exclusivă sau suplimentară a denumirii țării în caz de producere a tuturor materiilor prime agricole în 

aceeași țară, de exemplu agricultura românesc. 

 Ingredientele care constituie mai puțin de două procente din greutatea corespunzătoare cantității totale de ingrediente de 
proveniență agricolă pot fi trecute cu vederea la menționarea originii.  

 

Nu este permisă aplicarea mențiunii prevăzute „UE” sau „Non-UE” cu o culoare, dimensiune sau mărime a scrisului care să 
iasă în evidență în raport cu denumirea comercială a produsului.  

 
7.  Aspectul SIGLEI ECOLOGICE UE: Dimensiunea minimă prezintă o înălțime de 9 mm, o lățime de 13,5 mm, raportul dintre 

înălțime/lățime este de 1:1,5. Normele privind designul sunt reglementate prin anexa XI la regulamentul privind produsele 
ecologice în asociere cu regulamentul (CE) nr. 271/2010.   

8.  Mărfuri provenind din state terțe: Produse importate din state terțe în UE pot fi marcate voluntar cu sigla respectivă. În 

situația în care este utilizată sigla, este necesară respectarea și a normelor suplimentare de marcare (articolul 24 alineatul 1, 
regulamentul (CE) nr. 834/2007).  

9.  Nou material de etichetare: La marcarea alimentelor ecologice este necesară respectarea prevederilor suplimentare ale 

regulamentului (CE) nr. 834/2007 și normelor de aplicare.  
 

AGRECO pune la dispoziția fiecărui comerciant de produse ecologice posibilitatea de a verifica marcarea cu raportare la 
respectarea noilor prevederi.  
 
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință modelul de etichetare și compoziția produsului. 
 
Vă rugăm să ne contactați la adresa:  
 
 

  

AGRECO R.F.GÖDERZ GMBH    Mündener Str. 19        37218 Witzenhausen / Germania 
Telefon: +49-5542-4044        Fax: +49-5542-6540         info@agrecogmbh.de        www.agrecogmbh.com 

RO-ECO-015 
Agricultură UE / 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0019:0022:DE:PDF
http://www.agrecogmbh.de/
http://www.agrecogmbh.com/

