Informatii specifice industriei: Procesarea Laptelui ecologic
Baze legale generale:
Regulamentul (CE) No 834/2007 si regulile sale de implementare, versiunea curenta si
Ghidul ‘’Productiei Ecologice’’, versiunea curenta si Regulamentul privind Igiena Produselor
Lactate BGBl. 897/1993, versiunea curenta.
Regulamentele in drept privat (e.g. Bio Austria, Demeter) pot avea cerinte mai stricte in unele
domenii!
Colectarea laptelui:
Compania trebuie sa se asigure – prin solicitarea certificatelor ecologice valide – ca toti
furnizorii de lapte ecologic sunt autorizati sa furnizeze lapte ecologic. In plus, o lista de
furnizori trebuie sa fie disponibila la sediul companiei. Compania trebuie sa se asigure ca
furnizorii sai garanteaza calitatea ecologica pentru toate livrarile lor si ca informeaza
compania in cazul in care nu mai pot furniza calitatea ecologica (ex. prin subcontractori).
Laptele ecologic trebuie sa fie receptionat separat de orice alt lapte, Pentru a asigura o
separare explicita a laptelui, este recomandata o planificare separata a rutei sau un
echipament separat de preluare. In cazul in care se colecteaza in acelasi timp lapte conventional si ecologic cu un singur sistem de extractie si cisterne separate, trebuie utilizat un jet
de apa corespunzator inainte de fiecare schimbare intre laptele conventional si cel ecologic.
Volumul corespunzator al jetului de apa pentru evitarea amestecului celor doua calitati in
timpul colectarii laptelui trebuie dovedita catre ABG.
In cazul in care colectarea laptelui este efectuata de o companie de transport si nu de unul
din soferii companiei, compania trebuie sa semneze un accord de subcontractare cu
compania de transport pentru a se asigura ca sunt cunoscute actiunile necesare pentru
indeplinirea sarcinii si sa dea organismului de inspectie ocazia de a inspecta aleatoriu
compania de transport.
Colectarea laptelui la o fabrica de lactate / procesare:
Statia de pompare pentru laptele ecologic trebuie sa fie marcata. In cazul in care locul de
colectare a laptelui ecologic se schimba, colectarile viitoare pot fi facute numai dupa
curatarea pompelor (documentatia este obligatorie).
In timpul depozitarii si al procesarii, trebuie deasemenea garantata separarea intre laptele
ecologic si cel conventional. Majoritatea fabricilor au sisteme de conducte separate pentru a
asigura acest lucru. Toate rezervoarele in care este depozitat laptele in diferite faze ale
procesarii trebuie deasemenea etichetate. Fluxul laptelui trebuie sa aibe trasabilitate de-a
lungul tuturor fazelor de procesare, de la statia de pompare pana la ambalare si livrare.
Procesarea laptelui ecologic trebuie sa aibe loc la inceputul productiei zilnice sau dupa o
curatare temeinica a sistemului.
Pentru productia de derivate sau imbunatatite ale laptelui ecologic se pot utiliza numai
produse conventionale in conformitate cu Anexa IX a Regulamentului Comisiei Nr. 889/2008
(pentru informatii pentru procesatori consultati http://ro.abg-cert.com).
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Pentru procesare se aplica regulile Ghidului „Productia ecologica“, cu modificarile ulterioare
si subcapitolele sale.
Aditivi, auxiliari tehnologici:
Aditivii si auxiliarii tehnologici trebuie sa respecte Art. 27 al Regulamentului Comisiei Nr.
889/2008 si Anexa VIII a Regulamentului Comisiei Nr. 1235/2008, cu modificarile ulterioare.
Pentru colorarea branzeturilor, se pot utiliza numai Annatto, Bixin si Norbixin si utilizarea
acestora este limitata la numai cateva tipuri de branza (a se vedea Anexa VIII).
Culturi, Enzime, Arome
Pentru fiecare cultura si enzima utilizate, trebuie obtinuta o „Declaratie ca s-a respectat
interdictia utilizarii ingineriei genetice“ in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 834/2007 si
regulile sale de implementare, cu modificarile ulterioare (Art. 7 (3) (pentru formulare
consultati http://ro.abg-cert.com/).
Se pot utiliza numai arome naturale sau extracte de aroma.
Etichetare:
In afara specificatiilor cuprinse in Regulamentul privind informațiile referitoare la produsele
alimentare, se aplica regulile de etichetare din Regulamentul (CE) Nr. 837/2007 cu
modificarile ulterioare.
Consultati fisele de informatii pe http://ro.abg-cert.com/logos/

Inregistrarea fluxului de cantitati: gasiti informatii pentru procesatori pe http://ro.abg-

cert.com/
In cazul in care aveti intrebari referitoare la tranzitul companiei Dvs. catre productia
ecologica, va stam la dispozitie pentru a va ajuta la implementarea regulamentului ecologic
al UE.

K0107RO information organic milk processing RO
Brancheninformation Milchverarbeitung 18.04.2018 12:51:35 Page 2 of 2

