Fișă informativă III pentru procesatori
Elemente generale inscrise pe documentele de însoțitoare ale
produselor ecologice
În cazul procesatorilor, documentele însoțitoare ale produselor ecologice
(bonuri de livrare, facturi, note de recepție) trebuie să conțină următoarele elemente
de marcare generale:
1. Statusul ecologic:
În descrierea produsului, respectiv în denumirea articolului trebuie să fie vizibil
statutul ecologic al produsului. Acest lucru este asigurat în mod ideal, în cazul
produselor ecologice recunoscute, prin adăugarea prescurtării „eco” în descrierea
produsului, respectiv în denumirea articolului. În cazul produselor în conversie se va
menționa „produs în conversie”, împreună cu/sau cu textul explicativ obligatoriu
„produs în conversie spre agricultura ecologica”.
2. Codul Organismului:
În documentele de însoțitoare ale produsului trebuie să fie vizibil codul organismului
– în mod ideal precedat de textul explicativ „organism de inspectie si certificare in
agricultura ecologica”. Aici există două modalități obișnuite:
A) În documentele însoțitoare ale mărfii va fi menționat textul standard cu trimitere la
organismul de inspectie:
de ex.: Organismul de inspectie in agricultura ecologica: RO-ECO-018
sau
Produse inspectate si certificate de ABG: RO-ECO-018

B) În inregistrari, codul organismului de inspectie va fi alaturat produsului ecologic:
de ex.: mere eco, RO-ECO-018
Aceste elemente de marcare trebuie să fie disponibile atât în cazul tuturor documentelor de ieșire, cât
și în toate documentele de intrare a produselor ecologice și verificate pe plan intern.

Marcarea în documentele însoțitoare ale mărfii cu numărul de cod al organismului
de control ecologic, alături de nota eco în cazul produsului ecologic, este prescrisă
în Regulamentul ecologic în textul juridic însuși și în definiții și facilitează verificarea
mărfurilor intrate și în cazul firmelor aprovizionate, reducând în mod indirect costurile
de control/certificare ale acestora.
Explicație:
Marcarea și sfera de acțiune a mențiunilor obligatorii este definită, în conformitate cu Regulamentul
(UE) 834/2007, în definiția din articolul 2, litera k:
„Marcare“: toate noțiunile, detaliile, denumirile, mărcile producătorilor și mărcile comerciale, imaginile
sau simbolurile ce apar pe ambalaje, inscripții, anunțuri, etichete, inele sau capace, care însoțesc un
produs sau care se referă la acesta.
Pentru marcarea documentelor însoțitoare ale mărfii, Regulamentul UE privind agricultura
ecologică prevede trimiterea la producția ecologică (bio, eco, ...). Marcarea documentelor însoțitoare
ale mărfii cu codul organismului de inspectie este specificată în mod indirect, potrivit
Regulamentului UE privind agricultura ecologică, prin definirea marcajului (a se vedea mai sus). Însă
multe organisme de control impun acest marcaj și drept măsură de asigurare a trasabilității, precum și
pentru controlul mărfurilor intrate la societățile aprovizionate – astfel procedează și Austria Bio
Garantie. În cazul în care nu se utilizează marcajul cu organismul de inspectie în documentele
însoțitoare ale mărfii de către procesatori, atunci trebuie să existe un motiv scris plauzibil, de ce nu se
poate realiza acest lucru.
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