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Informare privind procesatorii de ceară de albine
Stimate operator,
Prin prezenta, dorim să vă informăm asupra Reglementărilor (CE) nr. 834/2007 şi (CE) nr. 889/2008 var.
consolidată 2015 privind producţia ecologică, precum şi asupra câtorva aspecte privind condiţiile de
certificare pt. fagurii artificiali prelucraţi în unităţile specifice.
Următoarele documente trebuie continuu actualizate şi păstrate, iar copiile acestora vor fi verificate
de către evaluator şi vor fi anexate raportului de evaluare:
•

fişa de înregistrare anuală la D.A.J., înregistrată până la data de 16 Mai a fiecărui an;

•

autorizaţii emise de instituţii naţionale ( ex. DSVSA, D.A.J., Autorizaţii de mediu etc);

•

descrierea unităţii, care să cuprindă descrierea fluxului tehnologic, precum si toate măsurile care
au fost luate pentru a asigura conformitatea cu prevederile Reg.(CE) nr. 834/ 2007 şi Reg. (CE)
nr. 889/ 2008 var. consolidată 2015 (ex. reducerea riscului de contaminare cu substanţe interzise,
prin asigurarea măsurilor de separare în cazul unităţilor care procesează produse cu statute
diferite);

•

lista produselor ecologice şi convenționale procesate;

•

lista furnizorilor (apicultorii pentru care s-a procesat ceară);

•

Documentele justificative ale apicultorilor (furnizorilor de ceară), valabile la data preluării cerii de
albine pentru prelucrare;

•

lista resurselor externalizate şi acordul încheiat cu aceştia (dacă este cazul);

•

evidenţa intrărilor şi ieşirilor cantităţilor de ceară (documente, înregistrări contabile);

•

procedura de lotizare a fagurilor rezultați;

•

modelul etichetei utilizate pe cutiile de foițe de ceară provenită din apicultura ecologică.

În lipsa acestor documente, analiza documentaţiei nu se poate finaliza şi Certificatul de
conformitate nu poate fi emis.
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Notă:
Procesatorul are obligaţia de a solicita - de la furnizorul de ceară, înainte de încheierea tranzacţiei –
certificatul de conformitate/ certificatul de confirmare a conversiei împreună cu anexa acestuia sau
contractul apicultorului aflat în primul an de conversie, şi căruia nu i-a fost emis documentul
justificativ.
Documentele pe care le emiteţi apicultorilor din sistemul de producţie ecologică, cu privire la ceara
prelucrată, trebuie să conţină cel puţin următoarele specificaţii:
1.

Data la care s-a efectuat:
a) preluarea cerii de albine,
b) prelucrarea acesteia,
c) predarea fagurilor prelucraţi

2.

Cantitatea:
a)

preluata,

b)

predata sub forma de foite

3.

Cantitatea totala de ceara utilizată la o sarja sau un lot.

4.

In cazul in care, sarja/ lotul procesat(a) la momentul respectiv, este format(a) din ceara
amestecată de la mai multi apicultori, se vor trece pe documentele emise, numele tuturor
apicultorilor care au intrat în componenţa sarjei/ lotului respectiv(e).

Cu stimă,
ECOINSPECT S.R.L
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