Informații specifice pentru depozitari pentru inspecția
ecologică
Contractul de inspecție:
Fiecare depozitar și procesator de produse ecologice (de exemplu cereale, legume,…) trebuie să aibă un contract de inspecție cu un organism de inspecție aprobat conform ISO17065.
Materii prime:
Este absolut necesar, înainte de achiziția de materii prime, care sunt programate pentru procesarea produselor ecologice să se solicite un certificat valabil de la furnizor. Certificatul trebuie să contina ingredientul corespunzător, cu status de ecologic (organic, kbA, ecologic, ...).
Este posibil ca o societate agricolă ecologică să vândă produse în conversie sau chiar produse convenționale. Din acest motiv, certificatul trebuie verificat cu atenție. Certificatul trebuie verificat pentru statusul ecologic și pentru anul respectiv de recoltare a produselor ecologice, precum și dacă aceste informații corespund informațiilor din bonul de livrare și recepție.
Bunurile intrate:
Produsele ecologice intrate trebuie supravegheate de o persoană instruită responsabilă. Fiecare furnizor trebuie să menționeze numărul organismului de control și statusul ecologic în
denumirea produsului, în toate bonurile de livare, etichetele, etc... Acest lucru garantează
inspecții fără omisiuni ale oricăror ingrediente utilizate și reduce la minim presupunerea greșită pentru ingredientele sau produsele în conversie (produsul de la o societate în conversie
spre agricultura ecologică).
Atenție:
În ceea ce privește societatea inspectată, vă revine responsabilitatea de a verifica toate documentele și etichetele, care însoțesc produsele și, dacă este necesar, de a corecta eventualele greșeli.
Documentație:
Pentru a controla fluxul sumelor în timpul inspecției anuale necesare, ar trebui să fie disponibile evidențe complete ale bunurilor intrate.
Documentele lipsă complică inspecția, creând costuri mai mari prin perioade de inspecție
mai lungi.
Depozitare/procesare/producție:
Pentru a evita pericolul de amestecare, produsele ecologice trebuie să fie depozitate separate în mod clar de produsele convenționale. Depozitul (hală / cameră / siloz) trebuie să fie clar
marcate ca atare. Se recomandă să folosiți întotdeauna depozitul ecologic ca atare, iar dacă
nu este aceasta situația, atunci există un pericol crescut de amestecare a produsului cu oricare din produsele convenționale rămase. În cazul în care produsele ecologice sunt depozitate în locuri în care au fost depozitate anterior produse convenționale, trebuie luate anumite
măsuri de curățare și întreținere (și documentate) pentru a evita contaminarea. Același lucru
se aplică în cazul unităților de producție (unități de curățare, procesare, sortare, ambalare,
...). Dacă există vreo contaminare după luarea acestor măsuri de curățenie, trebuie dispuse
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purificări adecvate ale sistemului. Produsele ecologice, care sunt afectate de această purificare, vor fi declasate în produse convenționale.
Mărfurile ieșite și vânzarea de produse:
Produsele ecologice trebuie să poată fi recunoscute ca atare. Etichetele și documentele însoțitoare (bonurile de livrare) trebuie sa contina statusul ecologic, precum și cu numărul de
cod al organismului de inspectie responsabil (de exemplu: RO-ECO-018 pentru Austria Bio
Garantie).
Documentația necesara:
Un flux cantitativ de bunuri va fi calculat în timpul inspecției. Pe baza acestui sold inițial al
produselor ecologice se vor determina toate produsele suplimentare recepționate (achiziții,
dar și retururi). Orice ieșire de mărfuri (deșeuri de producție, deprecieri, vânzări) vor fi scăzute; datele rămase reprezintă stocul teoretic. Acest rezultat va fi comparat cu stocul real.
Pentru a face posibilă această calculație a fluxului cantitativ, toate achizițiile și ieșirile de produse trebuie documentate în mod corespunzător. Toate dovezile, fișele de cântărire, bonurile
de livrare și inregistrarile bunurilor intrate și ieșite, precum și certificatele tuturor furnizorilor
trebuie păstrate și puse la dispoziție în timpul inspecției.
În plus, orice măsuri de curățare (unitate/măsura de curățare/data/semnătura) trebuie să fie
documentate în mod clar.
Tratamentele depozitelor goale și ale instalațiilor de procesare cu fumiganți chimici (de
exemplu, PH3) trebuie raportate organismului de inspecție înainte de aplicare.
Pentru a face fluxul cantitativ ușor de înțeles chiar și în interiorul societății, trebuie păstrată o
documentație adecvată, de exemplu sub forma unui jurnal.
Dacă aveți întrebări cu privire la conversia societății dumneavoastră la producția de produse
ecologice, vă vom sta la dispoziție și vă vom ajuta cu plăcere să implementați regulamentul
UE Ecologic.

Austria Bio Garantie
directorul de ramură pentru materii prime
și procesarea acestora, depozitar, internațional

http://ro.abg-cert.com/
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