Eticheta ecologică
a UE

Natalia Guranda, Manager de Program, EcoContact

Ce este eticheta ecologică?
• Etichetarea ecologica este o schema
voluntară, conceputa sa incurajeze
operatorii economici sa
comercializeze bunuri/servicii cu un
impact redus asupra mediului si
consumatorii europeni – inclusiv
cumparatorii publici si privati – sa le
identifice usor.
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Ce reprezintă
etichetarea?
Etichetarea ecologica opereaza pe baza
unor criterii, pe grupe de produse/servicii
(criterii ecologice si criterii de performanta).
Operatorul economic care doreste sa obtina
eticheta ecologica europeana pentru unul
sau mai multe din produsele sale trebuie sa
solicite acest lucru autoritatii competente.
Daca produsul indeplineste cerintele, atunci
i se acorda eticheta ecologica europeana.
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Care sunt avantajele eco etichetării?
Eticheta ecologică a UE:
• le arată clienților și consumatorilor
că produsul pe care îl
oferiți îndeplinește criterii
ecologice stricte, fapt care le poate
facilita alegerea;
• este verificată de o parte terță
și este recunoscută în toate țările
din UE;
• vă sporește reputația, dovedind că
firma dumneavoastră este
responsabilă în ceea ce privește
mediul.
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Ce presupune transpunerea Regulamentului privind
eticheta ecologică ?
DISPOZIŢII GENERALE
AUTORITATEA DE ETICHETARE ECOLOGICĂ
CRITERIILE PRIVIND ETICHETA ECOLOGICĂ
INIȚIEREA, ELABORAREA ȘI REVIZUIREA CRITERIILOR PRIVIND ETICHETA ECOLOGICĂ
ACORDAREA ETICHETEI ECOLOGICE ŞI CONDIŢIILE UTILIZĂRII ACESTEIA
SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI CONTROLUL UTILIZARII ETICHETEI ECOLOGICE
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Domeniul de aplicare al Regulamentului
Regulamentul privind etichetarea
ecologică transpune Regulamentul
Parlamentului European și Consiliul
UE din 25 noiembrie 2009 66/2010 /
UE privind eticheta Uniunii Europene
ecologice.

Regulamentul se aplică mărfurilor și
servicii furnizate pentru distribuție,
consum sau utilizarea pe piața din
Republica Moldova, fie contra cost, fie
gratuit.
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Regulamentul stabilește dispoziții
referitoare la cerințele de atribuire și
aplicarea a etichetei ecologice în
Republica Moldova, reglementează
procedura de dezvoltare și revizuire a
criteriilor privind eticheta ecologică.

Prevederile prezentului regulament nu se aplică :
I categorie
Medicamentelor
destinate uzului uman

II categorie
Medicamentelor
veterinare

III categorie
Dispozitivelor
medicale

IV categorie
Substanțelor
și
preparatelor
clasificate în conformitate cu
standardele Republicii Moldova ca
fiind toxice, dăunatoare mediului,
cancerogene și bunurilor fabricate
prin procedee dăunătoare pentru
om sau pentru mediu și/sau care
pot dăuna consumatorului în
condiții normale de utilizare.

Autoritatea competentă de etichetare ecologică în
Republica Moldova
Evaluarea conformității produselor cu
criteriile privind eticheta ecologică se
efectuează de către autoritatea
competentă de etichetare ecologică,
acreditată de Centrul Național de
Acreditare din Republica Moldova
(MOLDAC) în conformitate cu Legea Nr.
235 privind activitățile de acreditare şi de
evaluare a conformității din 01.12.2011.
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CRITERIILE PRIVIND
ETICHETAREA ECOLOGICĂ
Criteriile privind eticheta
ecologică stabilesc cerinţele de
mediu pe care un produs trebuie
să le îndeplinească pentru a purta
eticheta ecologică.

Autoritatea centrală pentru
protecția mediului inițiază,
elaborează și/sau revizuiește
criteriile privind eticheta
ecologică.
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ACORDAREA ETICHETEI
ECOLOGICE ŞI CONDIŢIILE
UTILIZĂRII ACESTEIA

Eticheta ecologică poate fi
utilizată doar pentru produsele
care respectă criteriile de
etichetare ecologică aplicabile
produselor în cauză şi cărora le-a
fost acordată eticheta ecologică
cât şi pentru materialele
promoţionale asociate acestora.

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI ȘI
CONTROLUL UTILIZĂRII
ETICHETEI ECOLOGICE
Orice publicitate falsă sau
înşelătoare sau folosirea oricărei
etichete sau sigle care ar putea fi
confundată cu eticheta ecologică
este interzisă.

Supravegherea activității
autorității de etichetare ecologică
este efectuată de către centrul
național de acreditare (MOLDAC)
în modul stabilit de legislație.

AO EcoContact
Email:
office@ecocontact.md
www.ecocontact.md
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