
Comerţul cu caviar

Caviarul este considerat o delicatesă 
şi asta îl face unul dintre cele mai 
scumpe produse provenite de la 
animale sălbatice. Conform 
statisticilor referitoare la 
comercializarea acestui produs, 
Uniunea Europeană, Statele Unite ale 
Americii şi Elveţia sunt cei mai mari 
importatori de caviar la nivel 
mondial, cu 81% din totalul 
importurilor provenite din comerţul 
legal internaţional între anii 1998 şi 
2006. Dintre statele membre ale UE, 
Franţa şi Germania sunt cei mai mari 
importatori. România şi Bulgaria 
erau cei mai importanți exportatori 
de caviar provenit de la sturioni 
sălbatici şi încă deţin singura şi cea 
mai mare - acum strict protejată - 
populaţie naturală din UE.

Cererea de caviar a dus la 
supraexploatare şi, în consecinţă, la 
declinul dramatic al sturionilor la 

nivel mondial. Pentru a asigura 
supravieţuirea acestor pești şi pentru 
o exploatare durabilă, în 1998 toate 
speciile de sturioni au fost incluse pe 
lista Convenției privind comerțul 
internațional cu specii sălbatice de 
faună și floră (CITES). În prezent, tot 
caviarul din comerţul internaţional 
(exporturi, importuri şi reexporturi) 
trebuie sa fie însoţit de documente 
CITES şi toate containerele şi 
ambalajele din comerţul internaţional 
şi domestic trebuie să aibă etichete 
speciale CITES. 

Cererea mare de caviar a dus, de 
asemenea, şi la extinderea comerțului 
ilegal cu caviar. Faptul că în Europa 
încă sunt confiscate cantităţi de 
caviar ilegal indică faptul că există o 
piață neagră destul de extinsă, dar și 
că traficanții de caviar sunt bine 
organizaţi.
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Deosebirea caviarului legal de cel ilegal 
Toate țările care au semnat convenţia CITES trebuie să pună în aplicare un sistem de etichetare 
standardizat pentru toate ambalajele folosite pentru caviar în comerțul intern și internațional. 
Acest sistem permite autorităţilor să urmărească provenienţa caviarului și, atât lor, cât şi 
consumatorilor, să poată identifica dacă este legal sau nu. Din luna mai 2006, sistemul de 
etichetare este obligatoriu în UE.

Cerinţele privind etichetarea caviarului
Toate recipientele principale folosite pentru caviar trebuie să aibă o etichetă de unică folosință, 
ceea ce înseamnă că aceasta nu poate fi îndepărtată fără a se deteriora. Cerințele de etichetare se 
aplică pentru toate tipurile de caviar indiferent dacă provine de la sturioni sălbătici sau de la cei de 
crescătorie. Eticheta trebuie să sigileze containerul sau caviarul trebuie să fie ambalat astfel încât 
să se poată observa cu ușurință dacă ambalajul a fost deschis. Fabricile de procesare şi 
(re-)ambalare a caviarului, inclusiv operaţiunile de producere a caviarului de acvacultura, precum 
și toţi exportatorii trebuie să fie autorizaţi de către autoritatea de management CITES din țările 
membre, pentru a li se permite să proceseze, (re-)ambaleze sau exporte caviar.

Etichete pentru caviar 

Eticheta ambalajelor pentru caviar trebuie să includă următoarele informaţii: 

Caviarul provenit din crescătorii
Caviarul nu se obţine doar de la sturionii sălbatici. Fermele de sturioni reprezintă un sector de 
acvacultură unde, conform rapoartelor, vânzările au crescut în mod semnificativ. Creşterea 
sturionilor este o afacere în continuă dezvoltare în Bulgaria și România. Atunci când funcționează 
în conformitate cu principiile de conservare a naturii, această industrie poate avea un efect pozitiv, 
atât pentru localnici, oferindu-le mijloace de subzistență, cât şi pentru sturionii sălbatici. Cu toate 
acestea, există temeri că activităţile de acvacultură oferă o portiţă pentru a se comercializa şi caviar 
obținut ilegal.

CODUL STANDARD AL SPECIEI

CODUL SURSEI DE CAVIAR SAU A SPECIMENULUI

CODUL ŢĂRII DE ORIGINE Cod ISO format din două litere.

ANUL CAPTURII SAU AL REAMBALĂRII Anul în care sturionul a fost capturat sau anul în 
care specimenele au fost reambalate.

Un cod format din trei litere pentru a identifica speciile 
de sturion, hibrizii sau speciile mixte. BAE, de exemplu, 
înseamnă nisetru siberian (Acipenser baerii).

CODUL OFICIAL DE ÎNREGISTRARE A FABRICII 
CARE L-A PROCESAT SAU REAMBALAT

Codul este în conformitate cu sistemul naţional 
de înregistrare pentru fabricile de procesare, pe 
care ţările trebuie sa îl stabilească. În cazul 
produselor reambalate, acesta include codul ISO 
format din două litere al țării în care s-a efectuat 
reambalarea, dacă aceasta este diferită față de 
țara de origine. 

NUMĂRUL DE IDENTIFICARE AL LOTULUI SAU 
NUMĂRUL PERMISULUI CITES DE EXPORT SAU 
NUMĂRUL CERTIFICATULUI CITES DE REEXPORT

Codul este eliberat în funcţie de sistemul de 
monitorizare a caviarului folosit de fabrica de 
procesare sau reambalare.

W = sturion capturat din sălbăticie.  
C = sturion de crescătorie. 

LUPTA ÎMPOTRIVA 
COMERŢULUI ILEGAL 
SAU A FRAUDEI ESTE 
ÎN INTERESUL 
AGENŢIILOR DE 
IMPLEMENTARE A 
LEGISLAŢIEI, 
A INDUSTRIEI 
CAVIARULUI, 
A PESCARILOR, 
A CONSUMATORILOR 
ȘI A EXPERŢILOR. 

ETICHETELE
ÎI AJUTĂ PE 
CONSUMATORI SĂ FACĂ 
DIFERENŢA ÎNTRE 
CAVIARUL ILEGAL ŞI 
CEL LEGAL

Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a 
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

De ce existăm.

www.wwf.ro

Pentru mai 
multe informații: 
sturioni.wwf.ro

Proiectul ”Acțiuni comune pentru 
creșterea gradului de conștientizare 
privind supraexploatarea sturionilor 
din Dunăre în România și Bulgaria” 
îşi propune să stopeze pescuitul 
excesiv, principala amenințare la adresa 
supraviețuirii sturionilor din Dunăre

COD STANDARD 
AL SPECIILOR 
DE STURIONI
GUE: NISETRU
NUD: VIZA
RUT: CEGĂ
STE: PĂSTRUGĂ
STU: ŞIP
HUS: MORUN


