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Politica de sancţiuni
Descriere generală
Procedurile descrise în cazul încălcărilor şi neregulilor privind agricultura ecologică sunt în armonie cu reglementările în vigoare, respectiv Regulamentul (CE) nr.
834/ 2007, Regulamentul nr. (CE) nr. 889/ 2008, Ordinul nr. 895/ 2016, Ordinul nr. 1253/ 2013, Ordinul nr. 1438/ 2013, Ordinul nr.895/ 07.08.2015. Scopul acestei
politici de sancţiuni este, ca în cazul unor nereguli sau încălcări ale legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare, evaluarea să se poată face uniform. Detaliile
acestei politici de sancţiuni sunt descrise în Cataloagele de sancţiuni, care vor fi puse la dispoziţie la solicitare, oricărei părţi interesate.
Catalogarea sancţiunilor
Sancţiunile impuse sunt catalogate în concordanţă cu severitatea încălcării legislaţiei în vigoare privind producţia ecologică, iar acestea se pot cataloga ca
sancţiuni minore şi sancţiuni majore, conform tabelului de mai jos.
Aplicarea sancţiunilor
Sancţiunile se aplică de către evaluator în momentul controlului şi sunt menţionate în Raportul de evaluare la rubrica “Rezultatele evaluării”, operatorul luând la
cunoştinţă despre acestea şi având consimţământul acestuia prin semnarea Raportului de evaluare. Acestea se bazează pe constatările de la momentul
controlului în unitate. Sancţiunile majore, precum şi suspendarea activităţii operatorului sau excluderea acestuia din sistemul de agricultură ecologică se vor
propune de către evaluator în baza constatărilor la momentul controlului, însă decizia privitoare la acestea va aparţine Directorului General sau persoanei
desemnate de acesta. Sancţiunile se pot aplica atât pentru încălcările legislative, cât şi pentru cele contractuale. Încălcările contractuale vor fi sancţionate strict
prin decizia Directorului General sau a persoanei desemnate de acesta, iar în funcţie de gravitatea încălcării contractuale se poate ajunge la soluţionarea în
instanţă .
În funcţie de tipul sancţiunii (ex. A1, A 2.1, A 2.2), acestea se pot menţine pentru unitate, sau se pot remedia până la momentul eliberării Certificatului de
conformitate/ de confirmare a conversiei. De asemenea, se poate remedia şi în cazul în care se prelevează probe pentru analiză, iar dacă rezultatele acestora
sunt negative, sancţiunea aplicată la momentul inspecţiei se poate remedia/ corecta de către certificator şi implicit aproba de către Directorul General, în baza
documentelor justificative (ex. buletine de analiză care se vor evalua separat). Poate exista şi cazul în care, se prelevează probe în campania de prelevare, iar la
momentul controlului să nu fie constate nereguli, însă în urma analizelor să se constate reziduuri în produsele certificate. În acest caz, sancţiunile majore vor fi
aplicate de certificatorul care analizează documentele venite de la laborator, iar decizia de aprobare sau respingere ii va aparţine Directorului General în baza
documentaţiei întocmite de certificator (Raport de analiză şi documente justificative evaluate). La momentul analizării Raportului de evaluare/ Procesului verbal de
constatare, precum şi a documentaţiei aferente, se pot aplica alte sancţiuni faţă de cele aplicate de către evaluator în Raportul de evaluare, în cazul în care se
constată alte nereguli, dacă documentaţia aferentă este insuficientă pentru evaluarea obiectivă a unităţii, sau până la evaluare se primesc alte documente care nu
au fost disponibile la controlul fizic din unitate etc. Sancţiunile aplicate de către certificator sunt aprobate de către Directorul General, sau de o persoana
desemnată de acesta, prin decizia referitoare la certificare. Operatorul va fi înştiinţat despre sancţiunile majore aplicate, printr-o scrisoare de sancţiune.
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Tipul sancţiunii conform
O 895/ 2016- anexa nr.2
Remarcă simplă (RS)

Echivalentul sancţiuniilor
Ecoinspect S.R.L.
A1

Cerere de ameliorare (CA)

A 2.1

Se aplică în cazul constatării unei încălcări şi
este însoţită de cererea de ameliorare, cu
precizarea modului de ameliorare şi a
termenului în care va fi remediată.

Avertisment (AS)

A 2.2

Se aplică însoţit de menţiunea sancţiunii ce
urmează a fi dată în cazul în care operatorul
nu a respectat cererea de ameliorare;
avertismentul este de regulă urmat de un
control suplimentar ce vizează verificarea
documentelor de clarificare transmise de
operator sau control la faţa locului .

În lipsa documentelor care
influenţează decizia referitoare la
certificare, procesul de certificare
nu se poate finaliza. Astfel, în
funcţie de caz, certificarea se
poate finaliza numai prin decizia
referitoare la certificare, sau, în
lipsa transmiterii documentelor,
se certifică numai acele produse
pentru care există trasabilitate
clară.

-

Cheltuielile privind controlul suplimentar sunt
suportate de către operator.

Se aplică în vederea verificării
acţiunilor corective sau în caz de
suspiciuni privind iregularităţi în
activitatea operatorului

Control suplimentar (CS)

Modul de aplicare a sancţiunilor

Acţiuni şi măsuri obligatorii

Se aplică în cazul unei nereguli minore sau a
unei încălcări involuntare care nu prezintă
risc asupra deciziei de certificare.

În conformitate cu Cataloagele de
sancţiuni în vigoare, detaliate
pentru fiecare domeniu
de
certificare.
Se aplică în cazul documentelor
indisponibile. Acestea trebuie
expediate către Ecoinspect S.R.L.
în
termenle
specificate
în
Rapoartele
de
evaluare/
Procesele verbale de constatre,
ori în Solicitările de documente
suplimentare, sau în Rapoartele
de analiză, respectiv Deciziile
referitoare la certificare

Cod document
Elaborat: BF

Verificat: RMC

GE_03
Aprobat: DG

Data: 02.05.2017
Ediţia: 1

Data: 02.05.2017
Revizia: 4

Data: 03.05.2017
Data intrarii in vigoare: 08.05.2017

Ecoinspect S.R.L.
RO- ECO- 008
CUI: RO 14695862

Declasare suprafaţă
produs / lot/ serie
producţie (DS şi DP)*

şi
de
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S1/ S2

Majore
Declasarea produsului/ lot/
serie de producţie
(DP)*

S1

Suspendarea
activităţii
operatorului (SA)**

S2
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Se aplică suprafeţei totale, unei parcele sau
a unei părţi a acesteia; impune retragerea
indicaţiilor privind metoda de producţie
ecologică în etichetarea şi promovarea
întregului lot sau a seriei de producţie
aferente suprafeţei respective şi reînceperea
perioadei de conversie menţionată la art. 36
din Regulamentul (CE) nr. 889/ 2008 al
Comisiei din 5 sept. 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 834/ 2007 al Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice
în ceea ce priveşte producţia ecologică,
etichetarea şi controlul, denumit în
continuare R (CE) Nr. 889/ 2008.
Se aplică unui anumit produs sau unui
anumit lot, prin retragerea indicaţiilor privind
metoda de producţie ecologică în etichetarea
şi promovarea întregului lot sau a seriei de
producţie, impune retragerea lotului de
produs afectat de declasarea de pe piaţă şi
controale suplimentare. Pt. produsele
animaliere, apicole şi de acvacultură, după
caz, se solicită reînceperea perioadei de
conversie menţionată la art. 38 din
R (CE) Nr. 889/ 2008.
Interzicerea operatorului respectiv de a
comercializa pt. o perioadă determinată,
produse cu indicaţii privind metoda de
producţie ecologică în etichetare şi
promovare, care atrage suspendarea
certificării respectivului operator.

În situaţia în care în timpul
inspecţiei se constată că au fost
folosite în tehnologia de cultură
produse şi substanţe ce nu sunt
incluse în Anexele I şi II din Reg.
(CE) nr. 889/ 2008, se va lua
măsura declasării suprafeţei în
cauză la statutul de convenţional
şi se va reîncepe perioada de
conversie.

În situaţia în care în timpul
inspecţiei se constată că sunt
prezente produse şi substanţe ce
nu sunt incluse în Anexele nr. I, II,
V, VI, VII, VIII şi IX din Reg. (CE)
nr. 889/ 2008, precum şi o
manipulare
sau
procesare
necorespunzătoare a produselor
care afecteazăn statutul acestora,
se vor lua măsuri imediate de
retragere a menţiunilor la metoda
de producţie ecologică.
După încheierea perioadei de
suspendare, OIC va notifica
imediat autoritatea competentă
(MADR) în legătură cu statutul
operatorului în cauză, privitor la
remedierea
/
neremedierea
neconformităţilor care au condus
la suspendare. În situaţia în care
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operatorul
a
remediat
neconformităţile,
acesta
va
beneficia de statutul avut anterior
suspendării. În situaţia în care
operatorul
nu
a
remediat
neconformităţile, acesta va fi
exclus, aplicându-se măsurile
prevăzute la punctul EO.
Interzicerea operatorului de a desfăşura
activităţi în sistemul de agricultură ecologică
în cazul încălcării dispoziţiilor în mod grav
sau care provoacă efecte îndelungate de la
producerea/ comercializarea produselor cu
indicaţii privind metoda de producţie. În acest
caz se va rezilia contractul şi se vor retrage
în mod obligatoriu toate documentele
justificative valabile, eliberate operatorului.
Se poate aplica şi în cazul în care nu sunt
îndeplinite obligaţiile contractuale.
*În cazul declasării produsului datorită constatării în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele I şi II din Reg. (CE) nr. 889/
2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective.
**În cazul suspendării operatorului datorită constatărilor în tehnologia de cultură a unor produse şi substanţe ce nu sunt incluse în anexele nr. I şi II din Reg. (CE)
nr. 889/ 2008, se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.
***În cazul excluderii operatorului se va proceda concomitent la declasarea suprafeţei respective şi la declasarea produsului.
1. În vederea aplicării prevederilor art. 30 din Reg. (CE) nr. 834/ 2007, în cazul constatărilor de încălcări ale dispoziţiilor în mod grav sau care provoacă efecte
îndelungate, autoritatea competentă stabileşte, în vederea suspendării operatorului, o perioadă de maximum 1 an, cu posibilitatea limitării acesteia de către
organismul de control.
2. În cazul încălcărilor în mod grav sau care provoacă efecte îndelungate, autoritarea competentă poate stabili ca excluderea operatorului să se aplice pe o
perioadă de 5 ani.
Excludera operatorului din
sistemul
propriu
de
certificare prin retragerea
certificării
şi
rezilierea
contractului (EO)***

FI- Fraudă/ Infracţiune
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