Comunicarea punctelor cheie in activitatea de inspectie
si certificare ecologica
A vand inca un sezon de inspectii incheiat, dorim sa va
multumim pentru buna colaborare din anul precedent.
Ne dorim sa pastram o colaborare cat mai buna si mai
fructuoasa de ambele parti si in acest an, de aceea,
pentru a veni in sprijinul dumneavoastra in continuare,
dorim sa va prezent am cateva din cele mai importante
aspecte ale activitatii noastre.
In anul 2018 am reusit sa avem o crestere a numarului de
operatori cu 15%, luc ru care se traduce prin cresterea
pietei destinata produselor ecologic e.
In continuare numarul producatorilor de legume si fructe este redus, iar cea mai mare crestere o inregistreaza
suprafet ele destinate culturilor arabile.
De asemenea si suprafetele destinate culturilor de arbusti si alun au fost in crestere. Se observa o crestere si in
segment ul procesatorilor si al comerciantilor de produse ecologice.
Va rugam sa aveti in vedere fapt ul ca aveti obligatia sa respectati cerintele Reg. CE 834/2007 si Reg. CE
889/2008, precum si cele precizate in legislatia nationala: Ordinul MADR 895/ 2016 varianta consolidata la
07.01. 2019 si Ordinul MA DR 1253/2013. Pe langa obligatia Dumneavoastra de a respecta cerintele mentionate,
in calitate de OC (Organism de Control). AB G are obligatia de a verifica modul in care Dvs. aplicati cerintele in
conformitate cu legislatia.

Puncte cheie:
1.

Inregistrarea in si stemul de Agricultura Ecologica la Directia Agricola Judeteana

Conform Ordinului MADR 1253/2013.
Conform legislatiei nationale, perioada de conversie incepe la momentul primei inregistrari a Fisei de operator la
Directia Agricola Judet eana unde compania are sediul social. Inregistrarea in sistemul de agricultura ecologica
este obligatorie si anuala. Inregistrarea producatorilor trebuie sa fie facuta pana cel tarziu la data de 16 Mai a
fiecarui an calendaristic. In cazul comerciantilor, importatorilor, exportatorilor, proc esatorilor si operatorilor nou
intrati in sistem, inregistrarea se recomanda la inceputul anului calendaristic, cu posibilitatea de inregistrare
pana cel tarziu la 15 Decembrie.
Operatorii care omit inregistrarea in termenul prevazut de legislatie isi pierd certificarea, intruc at nu este posibila
emiterea certificatului de conformit ate in absenta fisei de inregistrare.
Perioada de conversie, in cazul culturilor anuale este de 24 de luni. Produs ele agricole obtinute din culturile
infiint ate dupa 24 de luni de la inceperea perioadei de conversie, in cazul in care toate cerint ele impuse de
regulamentele sus-mentionat e sunt indeplinte, pot fi comercializate ca fiind produse ecologice. In cazul culturilor
perene (exceptand furajele) peri oada de conversie este de 36 de luni, recolta obtinuta dupa incheierea celor 36
de luni fiind ecologica.

2.

Utilizarea semintelor si a materialului saditor

Conform legislatiei, aveti obligatia de a utiliza doar seminte si material saditor ecologice.
Puteti consulta baza de date a semintelor ecologice disponibile in Romania accesand urmatorul link:
http://www.madr. ro/agricultura-ecologica/baza-de-date-s eminte-ecologice.html
In cazul in care soiurile/ varietatile din planul dvs. de cultura nu sunt disponibile pe piat a in varianta ec ologica,
puteti utiliza seminte conventionale, netratate doar cu Acordul ABG.
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Pentru obtinerea aprobarii ABG este necesara completarea formularului de derogare, disponibil aici:
http://ro.abg-cert.com/organic-agriculture/#infosheets
Aditional formularului completat sunt necesare minim doua negatii de la furnizorii autorizati de seminte, iar in
cazul culturilor de s oia, porumb este necesara si declaratia completa privind absenta OMG (A nexa XIII din Reg.
CE 889/ 2008).
In cazul in care sunt utilizate seminte conventionale, netratate fara derogare se vor aplica sanctiuni conform
catalogului de sanctiuni si neconformitati. In cazul in care neconformitatea este repetata, se poat e decide
declasarea intregii productii obtinut e.

3.

Utilizarea ingrasamintelor

Lista ingrasamintelor si a amelioratorilor de s ol care pot fi utilizate in productia ec ologica sunt enum erat e in
anexa I aRegulamentul ui (CE) nr. 889/ 2008. Daca un anumit ingrasamânt, amelioratori de sol sau substrat sunt
inregistrati intr-unul din statele membre ale UE, acelasi produs poate fi utilizat si in Romania, cu conditia ca
eticheta produselor sa mentioneze „CE Fertilizer” sau”RO Ingrasamant”.
Din pacate, in Romania nu exista o baza de dat e nationala care sa enumere ingrasamintele acceptate pentru a fi
utilizate in agricultura ec ologica.
Dupa cum stiti, atat in timpul inspectiilor si cat si in timpul convorbirilor telefonice subliniem ca ABG va sta la
dispozitie. Ne puteti contacta oricând, fie prin posta electronica, fie prin t elefon, pent ru a verifica daca anumite
ingrasaminte, substraturi sau amelioratori de sol sunt permise pentru utilizarea in productia ecologica.
Va avertizam ca exista anumite produs e pe piata care sunt declarate ecologice, dar nu sunt compatibile pentru a
fi utilizate in sistemul de agricultura ecologica.
Prin urmare, repetam inca o data fapt ul ca, daca produsul pe care doriti sa il utilizati nu detine o confirmare
emisa de un organism independent sau substantele active continute nu sunt mentionate in anexa I a
Regulamentul ui (CE ) nr. 889/2008, acest lucru va atrage dupa sine declas area suprafetelor si a productiei,
precum si reluarea perioadei de conversie. In absenta legislatiei nationale care reglementeaza lista fertilizantilor
permisi pentru a fi folositi in agricultura ecologica, pentru utilizarea de produse permise poate fi consultata si
baza de datehttp://www.infoxgen.com/produktsuche -biologisch.html

4.

Produse fitosanitare

Exista produse de protectie a plantelor care sunt permise pentru utilizarea in productia ecologica. Regulamentul
(CE) nr. 889/2008 al Comisiei Europene prin anexa II defineste substantele active care pot fi utilizate pentru
protectia culturilor in productia ecologica. Se aplica ac eleasi reguli ca in cazul utilizarii ingrasamintelor.
In absenta legislatiei nationale care reglementeaza lista produselor permise pentru a folosite in agricultura
ecologica, pentru utilizarea de produse permise poate fi consultata si baza de date:
http://www.infox gen.com/produktsuche -biologisch.html

5.

Trasabilitatea produselor

In timpul inspectiilor din anii precedenti, ati observat ca o atentie sporita se acorda trasabilitatii marfurilor sau
distribuirii produselor dvs. Este import ant ca in orice moment sa aveti date complete despre c antitatile recoltate,
cantitatile de produse vândute si cantitatile ramase pentru uz propriu sau pentru prelucrare. Verificarea fluxului
de cantitati este o parte foarte importanta a fiecarei inspectii, indiferent daca va aflati in sistemul de producatori
sau comercianti. In orice moment trebuie sa aveti informatii complete despre productii si tranzactii, indiferent de
modul in care va pastrati inregistrarile, fie in tabele, fie prin colectarea tuturor facturilor, notelor de livrare. In
timpul inspectiei, aveti obligatia de a prezenta toate documentele care fac referire la cantitat ile recoltate si care
confirma aceste cantitati si modul in care sunt distribuite.
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Operatorii din sistemul de agricultura ecologica trebuie sa asigure trasabilitatea produselor in toate etapele de
producţie, procesare şi comercializare, inclusiv prin identificarea loturilor de produse obţinute şi utilizarea
codurilor de identificare ale loturilor aferente astfel s tabilite in toate documentele necesare tranzacţionarii
(documente contabile, documente de transport etc.). Pe toate documentele de insotire a marfii (factura fiscala,
aviz de insotire a marfii,CMR) trebuie mentionate: denumirea produsului, mentiunea referit oare la modalitatea
ecologica de productie, codul OC (cod ABG: RO -ECO-018), numarul de lot si numarul sigiilor folosite pentru a
asigura integritatea produsului pana la livrare, exemplu: grau comun eco, lot GRE01, RO -E CO-018, serie sigilii:
xxxx.
In cazul in care aceste mentiuni nu apar pe documentele de insotire a produselor certificate ecologic, vor fi
acordate sanctiuni in conformitate cu cat alogul de sanctiuni si neconfo rmitati. In c azul in care aceste lipsuri se
repeta, va fi crescut numarul inspectiilor pent ru unitatea dvs. De asemenea dorim s a mentionam c a in cazul unei
inspectii neanunt ate, sunteti obligati sa puneti la dispozitia inspectorului, doc umentele mentionate anterior.

6.

Cerificatele de tranzactie (CT)

In situatia in c are se comercializeaz a cantitaţi mai mari de 500 kg in cazul produselor agricole neprocesate şi
100 kg in cazul produselor apicole şi produselor agricole procesate, operatorul este obligat sa solicite Certificat
de tranzactie, in conformitate cu legislatia nationala, Ordinul MADR 895/2016.
Documentele necesare emit erii Certificatului de tranzactie cuprind minimum urmatoarele informaţii:
-factura/avizul de insoţire a m arfii in baza caruia va fi emis certificatul de tranzacţie,
-analizele lotului pentru care se solicita certificatul de tranzactie.
Analizele loturilor vor fi luate in c onsiderare doar daca au fost prelevate de c at re un OC si contin setul de
substante analizate: clormequat, mepiquat, glifosat si multipesticide. In cazul produselor soia si porumb sunt
necesare si analizele pent ru organism e modificate genetic. Pentru oleaginoase este recomandat a si analiza
pachetului LMS 2 de multipesticide.
In lipsa acestor documente, ABG nu va emite Certificat de tranzactie. Operatorul are obligatia de a transmite
catre ABG, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte, solicitarea de prelevare de probe in vederea emiterii unui
Certificat de Tranzactie.

7.

Prelevarea de probe

Operatorii din sistemul de agricultura ecologica trebuie sa accepte prelevarea de probe in vederea efectuarii de
analize pent ru toate loturile de produse ecologice (reprezentand producţia primara pent ru care se elibereaza
certificate de tranzacţie).
Prelevarea de probe este efectuata de cat re inspectorii ABG in prezenta unui reprezentant din part ea Autoritatii
Competenete - Directia Agricola Judeteana.
Prelevarea de probe presupune obtinerea unui esantion reprezent ativ pentru int reg ul lot de produs.
In final se obtin patru probe reprezentative dupa cum urmeaza:
- o proba laborator
- o proba ABG
- o proba operator
- o proba Directia Agricola Judeteana.
Produsele vor fi analizate pentru urmatoarele substante: multipesticide, clormequat, mepiquat, glifosat, nonGMO, de catre laboratoare acreditate IS O 17025.
Certificatul de tranzactie este emis doar dupa ce rezultatele analizelor sunt primite si doar in cazul in care
acestea sunt negative.
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In cazul in care rezultat ele analizelor sunt pozitive pentru substante nepermise in agricultura
ecologica, lot ul din care a fost efectuata prelevarea de probe este blocat de la comercializarea cu status de
produs ec ologic, pana la momentul la care se identifica posibila sursa a contaminarii si se ia decizia finala de
declasare a produsului de la statusul de ecologic la cel de conventional. Pe perioada investigatiei, operatorul
poate comercializa produs ul blocat, doar cu status de produs conventional, fara nici o referire la modalitatea
ecologica de productie.
Probele de produs, sunt pastrate de ABG in conditii optime pentru un an calendaristic de la data prelevarii. Este
recomandat ca si operat orul sa pastreze contraprobele pentru aceeasi perioada de timp.
Prelevarea de probe produs poate fi efectuata doar in intervalul orar 08.00-16.00 de luni pana vineri.

8.

Di sponibilitatea certificatului

După ce procesul de certificare este incheiat, certificatele sunt trimise automat prin e-mail și in format fizic prin
poștă. De asemenea, puteți să descărcați oricand certificatele de pe site-ul www.easy-cert.com
Anul acesta am tradus plat forma electronica Easy -Cert si în limba romana, site-ul fiind mai ușor de accesat și mai
ușor de utilizat.
Dupa primirea certificatului de conformitat e este recomandat sa se verifice c orectitudinea informatiilor cuprinse in
certificat si in anexa acestuia.

9.

Sanctiunile majore

In cazul in care, in timpul ins pectiilor, sunt identificate sanctiuni majore ce afecteaza statusul ecologic al
produselor/productiei si al suprafetelor, acestea sunt transmise imediat cat re A utoritatea Competenta si celelalte
OC-uri.
Neconformitate majora este considerata si identificarea de substante nepermise in agricultura ec ologica in
probele de planta/produs/sol.
Echipa ABG
In incheiere, va reamintim că suntem mereu la dispoziția dumneavoastră. Ne puteți contacta în orice moment prin
e-mail, telefon sau personal la birou. Puteți găsi informații de contact pentru fiecare inspector și angajat ABG din
Romania pe site-ul nostru.
Cu stima,
Echipa Austria Bio Garantie
Sucursala Bucuresti
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