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ใบรับรองสินคาอาหารออรแกนิคของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556

Ministry of water and environment ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดกําหนดมาตรการการรับรอง
สินคาอาหารออรแกนิค โดยมี Emirates Authority for standardization and Metrology (ESMA) เปน
ผูรับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบมาตรฐา นและกํากับดูแลการ ออกสัญลักษณรับรอง สินคาอาหารออรแกนิค
(UAE.S) ภายใต กฎหมาย “Feredal law no. (5) Year 2009 for Organic Foods” ซึ่งเริ่ม มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
•

•

•

•

สินคา อาหารออรแกนิคและวัตถุดิบออรแกนิคที่ผลิตในประเทศ/นําเขามายังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
จะตองมีสวนผสมของออรแกนิคเทากับหรือสูงกวา95% โดยน้ําหนักหรือปริมาตรของเหลวที่ไมรวม
น้ําและเกลือs
มาตรฐานในการตรวจสอบ ไดแก
1. เอกสาร ในการตรวจสอบ ที่ผานการพิจารณาแลว ซึ่งประกอบดวย กฎระเบียบตางๆ
สําหรับ ผลิตภัณฑ /วัตถุดิบ /การบริการ /ที่สามารถตรวจสอบได /วัด ระดับคุณภาพและ
ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
2. มาตรฐานของคําศัพทที่ใชเฉพาะทาง/เครื่องหมาย/วิธีการตรวจสอบ/สินคาตัวอยาง/บรรจุภัณฑ/
เครื่องหมายและฉลากสินคา
ขอบเขตของอาหารออรแกนิคที่ผลิตในประเทศ/นําเขาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไดแก
1. ผักและผลไมสด/แชเย็น/แชแข็ง
2. อาหารกระปอง
3. น้ําผลไมสด/น้ําผลไมกระปอง
4. เนื้อสัตวและปลา
5. ไขไก
6. นม ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของนม และชีส
7. น้ําผึ้ง
กระบวนการพิจารณาระเบียบและมาตรฐาน
1. มาตรฐานสินคาอาหารออรแกนิคอนุญาตโดย ESMA
2. กระบวนการตรวจสอบสินคาอาหารออรแกนิคโดย ESMA
3. ผูผลิต /ผูจัดจําหนายจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบ “Feredal law no. (5) Year 2009
for Organic Foods” หรือกฎหมายเพิ่มเติมอื่นๆ ขอกําหนดตามแบบแผ น รวมถึง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ กับสินคาอาหารออรแกนิค ที่ระบุไว เชน บรรจุภัณฑ /กําหนด
เครื่องหมายและฉลากสินคา เปนตน โดยยึดแบบแผนของ ESMA เปนหลัก
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ขั้นตอนการออกใบรับรอง

หมายเหตุ:
1. สําหรับผลิตภัณฑนําเขา ผูประกอบการจะตองมีเครื่องหมายอาหารออรแกนิคที่ออกโดย conformity assessment
body ภายใตการควบคุมของESMA และจะตองปฎิบัติตามระเบียบสินคาอาหารออรแกนิค
2. ผูผลิต/ผูนําเขาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบ และสามารถใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบไดในทุกกรณี
3. ใบรับรอง เครื่องหมาย อาหารออรแกนิคมีอายุ 3 ป ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถตออายุใบรับรองดังกลาวได หาก
ปฎิบัติตามระเบียบอาหารออรแกนิคและจายคาธรรมเนียม
4. สามารถยื่นเอกสารใหทาง Conformity assessment body เปนผูพิจารณาดังกลาว เพื่อขยายขอบเขตใบรับรอง
สินคาอาหารออรแกนิคได
•

เครื่องหมายรับรองอาหารออรแกนิค
1. ปฏิบัติตาม Annex 1
2. ไมสามารถใชกับผลิตภัณฑอื่นที่ไมไดจดทะเบียนได
3. ตองติดฉลากเครื่องหมายตามรูปและสีใน Annex 1
4. ตองระบุ Identification code สําหรับอาหารออรแกนิคที่ไดรับรอง
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•

•

5. เครื่องหมายรับรองสินคาอาหารออร แกนิคจะตองไมลอกงาย งายตอการมองเห็น หรือ
หากไมมีพื้นที่วางสําหรับสัญลักษณบนบรรจุภัณฑ ให ติด sticker เครื่องหมาย แทนได
แตตองเปนรูปและสีตาม Annex 1
6. ไมอนุญาตใหใชเครื่องหมายรับรองที่หมดอายุการรับรอง
7. ผูประกอบการมีสิทธิ์ใช เครื่องหมาย รับรองไดสําหรับโฆษณาสินคาอาหารออรแก นิค
ของตนหากสัญลักษณนั้นยังมีอายุการใชงาน
ระเบียบการติดฉลากสินคาอาหารออรแกนิค จะตองติดฉลากสินคาทั้งภาษาอารบิคและ
ภาษาอังกฤษ
1. ชื่อสินคา / ชื่อของสวนประกอบ
2. กระบวนการผลิตของสินคาออรแกนิค
3. สัดสวน (%) ของวัตถุดิบที่เปนออรแกนิคและสวนประกอบที่เปนออรแกนิค
4. สําหรับวัตถุดิบออรแกนิคใหระบุวา “this input is organic and it is allowed to
use in organic agriculture”
การระงับ เพิกถอน และยกเลิกการรับรองสินคาอาหารออรแกนิค
1. The Conformity assessment body มีอํานาจหนาที่ในการระงับใบอนุญาตสินคา
อาหารออรแกนิค หากตรวจสอบสินคา
/ทดลอง /ทดสอบไดวาสินคาดังกลาวมี
ขอบกพรอง /พบขอเสียหายในการผลิตสินคา /ไมปฎิบัติตามระเบียบของสินคาอาหาร
ออรแกนิค
2. The Conformity assessment body มีอํานาจหนาที่ในการยกเลิก ใบอนุญาตสินคา
อาหารออรแกนิค หากพบวาผูผลิต /ผูนําเขา ไมปฎิบัติตามกฎระเบียบ /ใชตราสัญลักษณ
รับรองในผลิตภัณฑที่ไมไดจดทะเบียนไว /ใชตราสัญลักษณในทางที่ผิดระเบียบวินัย /ไม
ปฎิบัติตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง/ไมชําระคาใชจายที่เกี่ยวของตามเวลาที่กําหนด ทั้งนี้
ผูประกอบการสามารถยื่นเอกสา รขอใบรับรองใหม โดยจะตองปฎิบัติตามเงื่อนไขและ
ระเบียบ
3. สามารมเพิกถอน ใบอนุญาต สินคาอาหารออรแกนิคไดทุกเวลาทุกเงื่อนไข โดย The
Conformity assessment body
4. ผูที่ไดรับใบอนุญาตสินคาอาหารออรแกนิค ไมสามารถใชในการโฆษณาหรือสงเสริมการ
ขายสินคาได ถาใบอนุญาตถูกระงับ/เพิกถอนหรือยกเลิก
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Annex 1

Emirates Organic Food Mark

Identification Code
XX YYYYY ZZ

____________________________________________________________
ที่มาของแหลงขอมูล: Emirates Authority For Standardization & Metrology
กลุมงานมาตรการ SPS/TBT
กองบริหารสินคาขอตกลงและมาตรการการคา
กรกฎาคม 2558

