Privind certificarea animalelor de acvacultură şi a
produselor provenite din animale de acvacultură
Stimate operator,
Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate în fermă, iar copiile acestora vor
fi verificate de către evaluator şi vor fi anexate Raportului de evaluare:
•

fişa de înregistrare la D.A.J. pt. anul în curs (înregistrarea se face în fiecare an, în conformitate cu
reglementările naţionale şi comunitare în vigoare);
• autorizaţii eliberate de instituţii naţionale – în copie (ANPA, APM, etc);
• descrierea unităţii, care să cuprindă descrierea activităţii, toate măsurile care au
fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg. CE 834/ 2007 şi
Reg. CE 710/ 2008 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanţe interzise, furajare,
igienizarea instalaţiilor etc. );
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schiţa şi harta detaliată a unităţii + ale anexelor (depozit);
jurnalul tratamentelor veterinare; (daca este cazul)
jurnal de repartizare puiet;
jurnal de pescuit;
jurnalul de furajare;
jurnal de creștere ecologica;
documente pentru furajele cumpărate;
evidenţa intrare/ieșire pește ( în / din unitate);
documente justificative privind cumpărările/ vânzările de pesti;
titlu de proprietate sau contracte, care să justifice utilizarea suprafeţelor declarate la inspecţie
plan de dezvoltare durabila

În lipsa acestor documente, analiza documentaţiei nu se poate finaliza şi Certificatul de
conformitate/ de confirmare a conversiei nu poate fi emis.
Principiile generale de producție ecologică, prevăzute la articolele 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr.
834/2007, se bazează pe proiectarea și gestionarea adecvată a proceselor biologice, pe baza unor
sisteme ecologice care utilizează resurse naturale interne sistemului, prin metode care recurg, în
particular, la practici de acvacultură ce respectă principiului exploatării durabile a resurselor piscicole.
La aceleași articole se stabilește, de asemenea, principiul conform căruia biodiversitatea
ecosistemelor naturale acvatice trebuie menținută în producția acvicolă. Aceste principii se bazează
de altfel pe evaluarea riscurilor și pe utilizarea de măsuri de precauție și prevenție, atunci când este
cazul.
În acest scop, este necesar să se precizeze că stimularea artificială a reproducerii animalelor de
acvacultură cu ajutorul hormonilor și al derivaților hormonali este incompatibilă cu noțiunea de
producție ecologică și cu modul în care consumatorii percep produsele de acvacultură ecologice,
precum și că nu trebuie folosite astfel de substanțe în acvacultura ecologică. (R (CE) nr. 710/2009 )
În cazul în care puietul din speciile de ciprinide asiatice este achiziţionat de la producători certificaţi
conform normelor de productie ecologică (R (CE) nr. 834/2007; R (CE) nr. 710/2009; R (CE) nr.
889/2008) sau produs în unitatea proprie fără tratament hormonal, producţia obţinută de peşte marfă
din aceste specii poate fi valorificată cu statut ecologic. Altfel, precizăm că producţia obţinută din
speciile amintite trebuie valorificată cu statut convenţional.
Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L.
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