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1. SCOPUL 

 Prezenta instrucțiune operativă furnizează un instrument inspectorilor și operatorilor 

pentru identificarea neconformităților față de cerințele regulamentelor comunitare și cele 

naționale pentru produsele ecologice. 

 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Instrucțiunea operativă în cauză se aplică unităților ce activează în domeniul 

producerii organice, când sunt identificate neconformități operaționale și sunt impuse acțiuni 

corective sau sancțiuni.  

 

3. ABREVIERI 

NC – Neconformitate 
CC – Comitetul de Certificare 
 

4. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII 

 Descrierea și clasificarea neconformităților și a sancțiunilor aplicate este specificată 

în Procedura de Certificare (PS-7.1) și procedura de Tratarea Neconformităților (PS-7.11), care 

sunt puse la dispoziția inspectorilor sau altor funcții interesate, de asemenea sunt puse la 

dispoziția operatorilor. 

 În tabelul ce va urma sunt enumerate și codificate neconformitățile (cod și subcod) 

cu o descriere succintă, o nota operațională și cazuri studiate pentru a ajuta la identificarea și 

codificarea acestora.  

 În cazul NC minore, nu sunt prevăzute sancțiuni. Acest tip de NC sunt gestionate fără 

implicarea CC. 

 Inspectorul enumeră constatările în secțiunea 7 din Raportul de inspectie (F-7.4-2) 

indicând cauzele și acțiunile corective propuse de operator, termenul în care operatorul 

trebuie să le înlăture și semnătura inspectorului pentru acceptarea NC rezolvate. 

 În cazul în care una sau mai multe NC nu sunt înlăturate, acestea devin majore, pentru 

care se prevăd sancțiuni după analiza și decizia CC. 

 Tabelul de neconformități și sancțiuni este împărțit pe domenii de control pentru a 

ușura identificarea acestora. Domeniile sunt următoarele: 

 Domeniul normelor de producere 

 Domeiul cerințelor documentale  

 Domeniul produselor procesate  

 Domeniul etichetării  

 Domeniul importului  

1. AIM 

This Operative Instruction provides a useful instrument for Inspectors and operators to 

identify the nonconformities against the requirements of the communitarian and national 

legislation on the organic products. 

 

2. AREA OF APPLICATION 

This operative Instruction is applied to units operating the organic production, when 

operational nonconformities are identified and the application of corrective action or sanctions is 

imposed. 

 

3. ABREVIATIONS 

NC – Nonconfomity 
CC – Certification Committee 
 

4. DESCRIPTION OF ACTIVITY 

 The description of not compliances classification and the applicable sanction are well 

specified in the Certification Procedure (PS-7.1) and Procedure Not-compliance handling (PS-7.11), 

made available for Inspector and other interested functions, and in the Regulation of certification 

made available for operators. 

 In the following table are listed and codified (Code and Sub-Code) the nonconformities 

with a brief description, operational note and studied cases to help their identification and 

codification.  

 In the case of minor nonconformities, no sanctions are previewed. This kind of 

nonconformities are managed without involve the CC assessment.  

 The inspector lists the findings in the Section 7 of Inspection Report F-7.4-2 including its 

causes, corrective action proposed by the operator, timeframe within the operator has to solve the 

accepted corrective action and the approval inspector signature for the resolution of NCs. 

 In case of one or more corrective actions failure, the minor nonconformities are 

automatically raised to major nonconformities and sanctions are issued, after CC decision taken.  

 The Table of nonconformities and sanctions is divided for area of control with aim to 

simplify the identification. There are following areas: 

 Areas of production norms 

 Area of documentation requirements  

 Area of processed products  

 Area of labeling  

 Area of import  
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5. TABELUL DE NECONFORMITĂȚI ȘI SANCȚIUNI 5. THE TABLE OF NONCONFORMITIES AND SANCTIONS 

 
TABELUL DE NONCONFORMITĂȚI ȘI SANCȚIUNI - domeniul documentelor furnizate de sistemul de control 

COD TEXT NOTE OPERATIVE NC SANCȚIUNI 
Sub-

coduri 
RAPORT DE CAZ 

 

DS01 

 

Deficienţe formale asupra 
gestionării documentelor 
furnizate de către sistemul de 
control: erori de completare, 
date neactualizate, 
documentele depuse după 
termenul limită, depozitare 
necorespunzătoare. 

Nonconformitate se aplică în toate cazurile de eroare de 
completare, în lipsa actualizării  datelor, şi în cazuri mai puţin 
grave de proastă gestionare a documentelor în sine, se aplică 
numai în cazul în care există dovezi că deficienţele identificate nu 
a avut impact asupra procesului şi produselor care apoi sunt 
gestionate în conformitate cu cerinţele date. 
Documentele luate în considerare sunt: notificările, planurile 
zootehnice, avize de productie, registrele societății, precum şi 
orice alt document prevăzut de sistem sau impuse de organismul 
de control, cu excepţia celor legate de certificare. 
Exclude deficienţele aparute la redactarea primei notificări şi 
documentele anexate, ca fiind incluse în evaluarea pentru 
includerea operatorilor în sistemul de control. 

MINOR NO 

A01 Completarea greșită a notificării privind modificările ulterioare 

A02 Necompletarea notificării privind modificările ulterioare 

A03 Lipsa trimiteri notificării către autoritatea competentă 

A04 
Eroare de completare a notificării privind agricultura ecologică, prima declaraţie a 
anului 

A07 Întârzieri în expedierea notificărilor, planurilor de productie și a altor documente 
obligatorii    

A08 
Lipsa de înregistrare a produselor provenite din colectarea separată şi/sau 
deşeurile de producţie şi/sau produse expirate 

A09 
Eroare de completare sau de neactualizarea fișelor ministeriale, registrelor 
societății şi a altor documente obligatorii şi/sau stabilite de comun acord cu 
organismul 

A18 Depozitarea incorectă a documentelor societății 

A26 Lipsa unei evidențe a gestionării reclamațiilor 

C17 Neactualizarea cardului pentru rațiile alimentare. 

DS02 

Deficienţe importante în 
gestionarea documentelor 
furnizate de sistemul de 
control: neachiziţionarea 
documentele solicitate de 
către organism, lipsa 
redactării și completării, 
netransmiterea lor. 

Nonconformitațile se aplică pentru toate cazurile de neutilizare 
sau pregătirea documentelor necesare, precum şi în cazurile mai 
grave  de proastă gestionare a documentelor în sine, se aplică 
numai în cazul în care se dovedeşte că deficienţele identificate nu 
au avut nici un efect asupra procesului şi produsului, care sunt 
apoi gestionate în conformitate cu cerinţele date. 
Documentele luate în considerare sunt: notificări, planuri 
zootehnice, avize de producţie, registre ale societății, procedurile 
şi orice alt document obligatoriu, cu excepţia celor necesare 
pentru certificare. 
Exclude deficienţele aparute la redactarea primei notificări şi 
documentele anexate, ca fiind incluse în evaluarea pentru 
includerea operatorilor în sistemul de control. 

MINOR NO 

A10  Necompletarea/neredactarea fișelor ministeriale sau a registrelor societății și a 
altor documente necesare şi/sau stabilite de comun acord cu organismul 

A13  Neprezentarea preavizului de prelucrare 

A16  Achiziţie incomplete din partea operatorului, documentele solicitate de către 
organism 

A23  Lipsa planului de utilizare a gunoiului de grajd 

A24  Lipsa unui plan de gestionare a exploataţiilor agricole 

A14 
 

Absența cererii pentru o derogare ISTIS (în comparaţie cu prezenţa de seminţe, 
dar care nu au fost încă utilizate) 

DS03 

Netransmiterea cererile de 
derogare prevăzute de 
regulament, fara nici un efect 
suplimentar asupra 
procesului de producţie. 

 
Nonconformitatile se aplică în toate cazurile în care seminţele şi 
materialul săditor nu este utilizat încă, şi pentru producţia 
zootehnica, în cazul în care animalele nu au intrat încă în procesul 
de producţie. 

MINOR NO 

 
 

A25 
Lipsa cereri de derogare prevazute de Regulamentul privind activitatea 
zootehnica 

DS04 
Imixtiunea cu documente 
şi/sau informaţii false. 

Perioada de suspendare este de 1 lună. 
MAJOR SUSPENDAREA A17 Imixtiunea cu documente şi/sau informaţii false 

DS05 

 
Refuzul accesului la 
documentele societății. 

Documentele în cauză sunt cele prevăzute de sistemul de control, 
inclusiv cele referitoare la contabilitatea financiară, aşa cum este 
prevăzut de Regulamentul CEE 834/07. 
Perioada de suspendare este de 1 lună. 

MAJOR 
SUSPENDAREA 

 

A19 Refuzul accesului la documentele societății 

A20  Refuzul accesului la contabilitatea societăţii în cazurile prevăzute de 
Regulamentul CEE 834/07 
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Domeniul cerințelor generale, furnizate de sistemul de control (valabil pentru toate activitățile de producție certificate) 

COD TEXT NOTE OPERATIVE NC SANCTIUNI 
sub-

coduri 
RAPORT DE CAZ 

PG01 
 

Refuzul accesului la 
structura societății 

Nonconformitatea, de asemenea, se aplică în cazurile în care 
există acces la unele dar nu la toate structurile societății (parcele, 
clădiri de animale, depozite de materii prime şi a produselor, 
liniilor de producţie, etc). 

MAJOR EXCLUDEREA 
B01 
C01 
D01 

Refuzul accesului la structurile  societății 

PG02 
 

Lipsa  sau adoptarea 
parţială a unor acţiuni de 
prevenire necesare, cu nici 
un efect asupra certificării 
produselor. 

Nonconformitatea se aplică în toate cazurile în care se constată o 
deficiență de aplicare, furnizate de către operator cu privire la 
măsurile de precauţie luate, sau cerinţe date de organism, care nu 
sunt descrise în mod expres în alte părţi și nici în partile specifice 
ale acestui tabel. 
Aceste deficienţe nu ar trebui să aibă un impact asupra certificării. 

MINOR NO 
B02 
C02 
D02 

Lipsa  sau adoptarea parţială a unor acţiuni de prevenire necesare, cu nici un 
efect asupra certificării produselor 

PG03 
 

Lipsa  sau adoptarea 
parţială a unor acţiuni de 
prevenire necesare, cu 
efect asupra certificării 
produselor 

Idem PG02 dar cu consecințe asupra certificării 
 

MAJOR SUSPENDEREA 
B03 
C03 
D03 

Lipsa  sau adoptarea parţială a unor acţiuni de prevenire necesare, cu efect 
asupra certificării produselor 

PG04 
 

Practici de producţie care 
nu sunt adecvate, fără 
efect asupra certificării 
produselor. 

Nonconformitatea se aplică în toate cazurile corespondente (fără 
consecinţe asupra certificării), care nu sunt descrise în mod expres 
în alte părţi specifice ale acestui tabel. 

MINOR NO 

B16 Practici agricole neadecvate 

C24 Practici zootehnice neadecvate 

D10 Practici de management neadecvate 

PG05 
 

Practicile productive 
necorespunzătoare, cu 
efecte asupra certificarii 
produselor. 

Nonconformitatea se aplică în toate cazurile corespondente(cu  
consecinţe asupra certificarii), care nu sunt descrise în mod expres 
în alte părţi mai specifice ale acestui tabel. 

MAJOR SUSPENDAREA 
B18 
C26 
D12 

Practici productive neadecvate, cu efecte asupra certificării produselor 

 

PG06 
 

Inadecvata identificare 
şi/sau separarea 
mijloacelor de producție și 
a  produselor finite în 
timpul prelucrării şi 
stocării. 

În categoria mijloacelor de producţie  intră toate cele prevăzute 
de diverse procese productive, inclusiv animalele şi stupii. 
Cazuri similare  sunt acelea pentru care, în ciuda deficienţelor 
identificate, există dovezi că mijloacele de producţie şi produsele 
finite sunt oricum recunoscute şi au fost păstrate separat între 
adecvate şi neadecvate, acestia din urmă nu au intrat în procesul 
de producţie sau nici nu au fost în contact cu produsele ecologice. 

MINOR NO 

B06 Separarea incorectă a mijloacelor tehnice de stocare în ferme mixte 

B13 Identificarea necorespunzătoare a produsului şi a ambalajului 

B15 Separarea incorectă a produselor ecologice în timpul depozitării 

C09 Inadecvata identificare a animalelor şi a stupilor  

D07 Separarea incorectă a produsului ambalat sau  identificat 

D08 Inadecvata de identificare/separare a produsului în timpul stocării şi procesului 

DS06 
Lipsa autorizaţiilor sanitare 
necesare pentru a desfăşura o 
activitate oficială. 

     Nonconformitatea, dacă este detectată în faza de inceput, este imposibil 
pentru  organism să introducă operatorul în sistemul său de control. Şi 
gestionată la latitudinea fiecărui organism, ca suspendare temporară a 
procesului de evaluare. La sfârşitul perioadei definite de suspendare, în cazul 
în care nu este rezolvată, nonconformitatea implică evaluarea de adecvare 
pentru deficienţe care nu sunt reglementate de normele obligatorii. 
    În cazul în care nonconformitatea este detectată ca urmare a variaţiilor 
societății intervenite în timpul fazei de supraveghere, sancţiunea se aplică în 
funcție de calendarul fixat de către organism. 

MAJOR  SUSPENDAREA A21 Lipsa autorizaţiilor sanitare necesare pentru a desfăşura o activitate oficială 

DS07 
Lipsa de planului de auto-control 
(tip HACCP), dacă este necesar. 

Idem cazului NC DS06. MAJOR  SUSPENDAREA A22 
Lipsa planului de auto-control, dacă este necesar (tip HACCP) 
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PG07 
 

Imposibilitatea de a 
identifica şi/sau separa 
mijloacele de productie şi 
a produselor finite în 
timpul prelucrării şi 
stocării. 

În categoria mijloacelor de producţie  intră toate cele prevăzute de 
diverse procese productive, inclusiv animalele şi stupi. 
 
Cazuri similare sunt  cele pentru care nu este posibil să se distingă 
între mijloacele de producţie si/sau produsele finite adecvate de 
cele neadecvate  şi, prin urmare, nu poate fi exclus faptul că orice 
mijloace sau produse necorespunzătoare, au intrat în procesul de 
fabricaţie sau au fost în contact cu produsele ecologice. 

MAJOR SUSPENDAREA 

B14 

Imposibila identificare a produsul şi ambalajului. 
 
 
 

C10 Imposibilitatea identificarii animalelor şi/sau a stupilor 

C21 Imposibilitatea identificarii animalelor şi/sau stupilor 

D09 Imposibilitatea identificarii produsului în timpul stocării şi procesului 

PG08 
 

Lipsa unei verificarii a 
conformității materiilor 
prime utilizate în intrare 

Nonconformitatea se aplică în cazurile de nerespectare a 
procedurii pentru verificarea intrărilor de materii prime sau de 
omisiune a înregistrărilor, se aplică numai în cazurile în care există 
dovezi că deficienţele identificate este limitată la un aspect formal 
şi prin urmare, nu a avut nici un efect asupra certificării de materii 
prime achiziţionate şi utilizate. 

MINOR NO A27 Lipsa unei verificării a conformității materiilor prime utilizate în intrare 

PG09 
 

Gestionarea 
necorespunzătoare a unui 
produs nonconform sau o 
plângere. 

Nonconformitatea se aplică în cazurile de nefurnizare sau punere 
în aplicare inadecvată a procedurii de gestionare a produselor 
neconforme şi a reclamaţiilor. Include și cazurile de esec de 
comunicare a  clienţilor și a organismului, dar în general se aplică 
în cazurile de deficienţe limitate la aspectele formale. 
Se exclud cazurile de gestionare nonconforme de produsul subiect 
al suprimării certificării de către organism, deoarece pentru 
cazurile substanţiale se aplică nerespectarea sancţiuni 
precedente. 

MINOR NO 
A30 

 
Gestionarea necorespunzătoare a unui produs neconform sau o plângere. 

PG10 
 

Solutia de continuitate a 
controlului filierei: tranzitul 
produsului din agricultura 
ecologice către structurile 
unui operator necontrolat 
în temeiul Regulamentului 
CEE 834/07. 

 MAJOR SUSPENDAREA 

B17 
C25 
D11 
E08 

Soluția de continuitate a controlului filierei: tranzitul produsului din agricultura 
ecologică către structurile unui operator necontrolat în temeiul 
Regulamentului CEE 834/07. 

PG11 
 

Imposibilitatea de a 
notifica prezenţa altor 
organisme operante pe 
aceeași schemă de 
certificare 

 MINOR NO 
G01 

 
Imposibilitatea de a notifica prezenţa altor organisme operante pe aceeași 
schema de certificare 
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TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI – Domeniul de producţie vegetală 

COD TEXT NOTE OPERATIVE NC SANCTIUNI 
sub-

coduri 
RAPORT DE CAZ 

PV01 
Prezenţă culturi paralele. 
 

NC se aplică în toate cazurile de culturi nepermanente şi 
pășuni. 
NC se aplică în cazurile de culturi perene (altele decât 
păşunile), numai în absenţa planului de conversie. 
Suspendarea se extinde la întreaga producţie obţinută de la 
cultura în cauză. 

MAJOR SUSPENDAREA B04 Prezenţă culturi paralele. 

PV02 Lipsa actualizării planului de conversie 
NC se aplică numai în cazul culturilor perene, altele decât 
pășunile. 

MINOR NO B05 Lipsa actualizării planului de conversie 

PV03 

Utilizarea seminţelor şi a materialului 
de multiplicare convenţional, 
netratate cu produse nepermise, cu 
derogare negată cu privire la 
aspectele formale care nu  pot fi 
atribuite  prezenţei aceleiași  varietății 
în ecologic 

NC se aplică în toate cazurile de derogare negata pentru 
erori de completare a documentelor. 

MINOR NO B09 

Utilizarea seminţelor şi a materialului de multiplicare convenţionala, 
netratate cu produse nepermise, cu derogare negata cu privire la 
aspectele formale care nu  pot fi atribuite  prezenţei aceleiasi  varietatii 
in ecologic 

PV04 

Utilizarea seminţelor şi a materialului 
de multiplicare convenţional, 
netratate cu produse nepermise, cu 
derogare negată pentru prezenţa 
aceleiași diversității biologice sau fără 
cerere de derogare. 

Nonconformitatea, de asemenea, se aplică și în cazul de 
utilizare a plantelor  horticole, deoarece nu fac obiectul 
derogării. 
Suspendarea se extinde la întreaga producţie obţinută de la 
cultura în cauză. 

MAJOR SUSPENDAREA B10 
Utilizarea seminţelor şi a materialului de multiplicare convenţionala, 
netratate cu produse nepermise, cu derogare negata pentru prezenţa 
aceleiasi diversitatii biologice sau fără cerere de derogare. 

PV05 
Utilizarea seminţelor şi a materialului 
de multiplicare convenţional tratate 
cu produse  nepermise. 

Nonconformitatea,  se aplică și în cazul de utilizare  a  
plantelor  horticole.  
Durata perioade de suspendare este de 1 luna. 
La terminarea perioadei de suspendare,  suprafața agricolă 
subiect al NC, urmează o conversie a cărei durată maximă 
este de 12 luni, în funcție de elementele indicate la pct.1.4 
din anexa reg.CEE834/07. 

MAJOR SUSPENDAREA B19 
Utilizarea seminţelor şi a materialului de multiplicare convenţională 
tratate cu produse  nepermise. 
 

PV06 
Depăşirea limitelor de utilizare a 
cuprului pentru protecţia culturilor 

NC se aplică în cazurile de depăşire a cantității planificată 
pe an.  
În cazul în care se depăşeşte cantitatea prevăzută în cinci 
ani, se aplică NC PV08. 

MINOR NO B11 Depăşirea limitelor de utilizare a cuprului pentru protecţia culturilor 

PV07 

Prezenţa neautorizată a mijloacelor 
tehnice care nu sunt permise în cadrul 
companiei complet transformată, fără 
dovezi de utilizare a acestora. 

 MINOR NO B07 
Prezenţa neautorizată a mijloacelor tehnice care nu sunt permise în 
cadrul companiei complet transformată, fără dovezi de utilizare a 
acestora. 

PV08 
Nerespectarea condiţiilor de utilizare 
a mijloacelor tehnice din anexa II la 
Regulamentul CEE 834/07 

 MINOR NO B08 
Nerespectarea condiţiilor de utilizare a mijloacelor tehnice din anexa II la 
Regulamentul CEE 834/07 

PV09 
Utilizarea unor mijloace tehnice 
nepermise cu efecte asupra certificării 
produselor. 

NC se aplică în toate cazurile de utilizare a unui mijloc 
tehnic neconform divers de  seminţele şi materialul săditor. 
Durata perioadei de suspendare  este de 6 luni. 
La terminarea perioadei de suspendare, suprafata agricolă 
subiect al NC, urmează  o perioadă de conversie, în temeiul 
Reg. CEE 834/07.   

MAJOR.  SUSPENDAREA 

B12 
Utilizarea unor mijloace tehnice nepermise cu efecte asupra certificării 
produselor. 
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TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI  - Domeniul de producţie zootehnică 

COD TEXT NOTE OPERATIVE NC SANCTIUNI 
sub-

coduri 
RAPORT DE CAZ 

PZ01 

 
 
 
 
Specii prezente în paralel 

NC, dacă este detectată la pornire, face imposibilă pentru 
organism în a introduce operatorul în sistemul său de 
control. 
Este gestionată, la latitudinea fiecărui organism, ca 
suspendare temporară a procesului de evaluare. La sfârşitul 
perioadei de suspendare definite, în cazul în care nu este 
rezolvată, deficiența  ia titlul de inadecvare. 
În cazul în care nonconformitatea este detectată ca urmare 
a variaţiilor organizaţiei care a avut loc în timpul fazei de 
supraveghere, sancţiunea se aplică direct în conformitate cu 
calendarul stabilit de organism. 

MAJOR SUSPENDAREA C07 Specii prezente în paralel 

PZ02 

 
 
 
 
 
Deficienţe substanţiale impuse de 
practicile de crescătorie şi a 
structurilor folosite. 

NC se aplică în cazurile de neîntreţinere a: condițiilor de 
bunăstare a animalelor şi a stabulației lor (raportul UBA/ha, 
teren la dispoziţia animalelor, clădirilor, a podelelor și a 
materialelor utilizate)  perioadei de conversie, a practicii 
păşunatului animalelor şi a respectării planurilor zootehnice, 
lipsa aplicării derogărilor prevazute de regulament, cu 
excepţia celor referitoare la repopularea animalelor. 
NC se aplică numai în cazurile în care aceste deficienţe nu au 
nici un efect asupra certificării produselor. 

MINOR NO 

C04  Nerespectarea  sarcinii maxime de animale pe hectar. 

C05  Nerespectarea suprafeței minimă pe animal, pentru cazurile care nu 
sunt prevăzute derogari sau cu derogare negată. 

C06  Clădiri zootehnice, podele şi/sau stabulație, caracteristici ale stupilor şi 
materiale utilizate   nonconforme 

C11  Insuficiente  condiţiile de bunăstare pentru animale 

C12  Condiții improprii de locuit pentru animale 

C13  Lipsa neactualizării în aplicarea planul de ajustare pentru structurile  
nonconforme 

C14  Perioada de conversie în grajduri nonconforme  

C16  Nerespectarea planului de utilizare a gunoiului de grajd 

C20  Imposibilitatea de a pune în aplicare practica de păşunat 

PZ03 

Punerea în aplicare a remontei 
externe neconforme 

NC se aplică în cazurile de: achiziţionarea de animale/albine 
care nu sunt supuse derogării, pentru achiziţie în absenţa 
derogări sau cu derogare negată, sau pentru că provin de la 
furnizori improprii (puicuțe). 

MAJOR SUSPENDAREA 
C08  

 

Punerea în aplicare a remontei externe neconforme 

PZ04 
Nerespectarea  vârstei minime de 
sacrificare 

 
MAJOR SUSPENDAREA 

C15  Nerespectarea  vârstei minime de sacrificare 

PZ05 

 
 
Utilizarea produselor alimentare 
neautorizate de Regulamentul CEE 
834/07 

Suspendarea se aplică produselor obţinute în perioada în 
care animalele au fost hrănite cu alimente neconforme. 
Neconformitatea nu se aplică în cazurile de  alimente 
certificate dar cu rezultate pozitive la testele analitice, 
deoarece pentru acestea există o NC specifică şi diferită 
(SP02) 

MAJOR SUSPENDAREA 

C18   
 
Utilizarea produselor alimentare neautorizate de Regulamentul CEE 
834/07 

PZ06 

 
Practicarea unor profilaxii, 
neconforme cu efecte asupra 
certificării produselor 

NC, de asemenea, se aplică în cazurile de nerespectare a 
perioadelor de suspendare pentru medicamentele alopate. 
Pentru cazurile în conformitate cu Reg CE 834/07, 
animalele vor merge în perioada de conversie. 

MAJOR SUSPENDAREA 

C22  Punerea în aplicare de practici de profilaxie   şi/sau de terapii 
nonconforme cu efecte asupra certificării produselor 

C23  Nerespectarea termenelor de suspendare reglementate de 
Regulamentul CEE 834/07 pentru medicamentele alopatice 

PZ07 
Utilizarea de hormoni şi factori de 
creştere şi/sau de producţie 

Durata perioadei de suspendare este de 2 luni. 
La sfârşitul perioadei de suspendare, animalele trec în 
perioada de conversie, conform CE Reg 834/07. 

MAJOR SUSPENDAREA 
C19  Utilizarea de hormoni şi factori de creştere şi/sau de producţie 

PZ08 

Utilizarea unor produse de curăţare şi 
dezinfectare a clădirilor şi 
echipamentelor,  care nu sunt 
prezente în cadrul alin. II partea E 

NC se aplică în cazurile în care există dovezi că produsul a 
fost contaminat cu tehnici de la produsele utilizate. În cazul 
în care există dovezi de contaminare, probate de testele 
analitice, va fi aplicată  NC corespunzătoare (SP01). 

MINOR NO 

 
C27  

 
Utilizarea unor produse de curăţare şi dezinfectare a clădirilor şi 
echipamentelor,  care nu sunt prezente în cadrul alin. II partea E 
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TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI - Domeniul de procesare/manipulare a produselor 
COD 

TEXT NOTE OPERATIVE NC 
SANCTIUNI sub-

coduri  
RAPORT DE CAZ 

PP01 
 

Utilizarea de ingrediente şi auxiliari 
tehnologici care nu sunt incluse în 
anexa VI sau oricum  nonconforme 

Suspendarea se aplică tuturor produselor obtinute din 
procesele de producţie în care au fost utilizate ingrediente 
nonconforme, inclusiv utilizarea de OMG-uri. 
Nonconformitatea nu se aplică în cazurile de ingrediente 
certificate dar cu rezultate pozitive la testele analitice, din 
moment ce pentru acestea există o NC specifică şi diferită 
(SP02) 

MAJOR SUSPENDAREA 

D04 
 
Utilizarea de ingrediente şi auxiliari tehnologici care nu sunt incluse în 
anexa VI 

D05 

 
Utilizarea de OMG-uri, de produse care le conţin şi/sau a derivatelor lor 

PP02 
 

Utilizarea de produse sau tehnologii 
în dezinfectarea şi igienizarea 
spaţiilor şi a echipamentele care pot 
contamina produsul, în absenţa unor 
practici conduc la pastrarea 
conformitatii 

 
NC se aplică în cazurile în care există dovezi că produsul a 
fost contaminat cu tehnicile sau produsele utilizate; în cazul 
evident de contaminare, dovedită prin teste analitice, va fi 
aplicata NC corespunzătoare (SP01). 

MINOR NO D06 

 
Utilizarea de produse sau tehnologii în dezinfectarea şi igienizarea 
spaţiilor şi a echipamentele care pot contamina produsul, în absenţa 
unor practici conduc la pastrarea conformității 

 

TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI  - Domeniul de import din ţării extra CE 

COD 
TEXT NOTE OPERATIVE NC 

SANCTIUNI 

 

sub-
coduri 

RAPORT DE CAZ 

IE01 

 

Import pus în aplicare de către 
comerciant neînregistrat la 
autoritatile competente  sau pus în 
aplicare fără autorizaţie ministerială 
sau a certificatului de inspecţie. 

 

 

Pentru aplicarea acestei NC trebuie să se ţină seama de 
dispoziţiile aplicabile din Regulamentul CE 1997/2006. 

MAJOR SUSPENDAREA 

E04 
Importurile din ţările în echivalenţă fără notificare la  autorităţile 
competente 

E03  Importurile din ţările care nu sunt în echivalenţa în absenţa autorizării sau 
de cumpărare de la importator neautorizat 

E06  Absenţa extrasului  certificatului de inspecţie 

 
TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI - Domeniul  specificaţiilor produsului 

COD 
TEXT NOTE OPERATIVE NC 

SANCTIUNI sub-
coduri 

RAPORT DE CAZ 

SP01 
 

Prezenţa, în produsele obţinute de 
către operator, reziduuri peste limita 
critică şi/sau prezenţa de ADN 
modificat  

NC se aplică în cazul produselor care, deşi obţinute din procese 
certificate, au rezultate pozitive la testele analitice.  

MAJOR SUSPENDAREA 
F03 

Prezenţa pe produsele obţinute de către operator, de reziduuri peste 
limita critică şi/sau prezenţa de ADN modificat 

SP02 
 

Prezenţa, pe mijloacele tehnice şi/sau 
a materiilor prime utilizate de către 
operator, de reziduuri peste limita 
critică şi/sau prezenţa de ADN 
modificat 

NC se aplică în cazurile de inputuri (ingrediente, materii prime, 
produse alimentare, materiale de înmulţire vegetală, etc.) 
certificate dar cu rezultate pozitive la testele analitice. 
Aceste mijloace de productie nu pot fi folosite în procesul de 
producţie ecologică. 
Dacă deja folosite, suspendarea se aplică produselor derivate 
din procesele de producţie, şi pe durata perioadei, în cazul în 
care au fost utilizate mijloace de producţie neconforme. 

MAJOR SUSPENDAREA 

F04 

Prezenţa, pe mijloacele tehnice şi/sau în materiile prime utilizate de  
operator, de reziduuri peste limita critică şi/sau prezenţa de ADN 
modificat 

SP03 
 

 
Deficiente formale derivate din 
gestionarea  documentelor de 
certificare: erori de completare, date 
neactualizare, documente trimise sau 
solicitate după termenul limită, sau 
arhivare inadecvată. 

Documentele luate în considerare sunt: declaraţiile de 
conformitate, documentele de însoţire, o declaraţie de 
produse non-OMG, certificatul de inspecţie pentru importuri şi 
copiile acestuia şi extracte. 
NC se aplică în cazurile în care deficienţele privind 
documentaţia operatorului, nu afectează certificarea 
produsului.  

MINOR NO 

A11 Nici o indicaţie în documentele de însoţire cu referire la certificarea 
produselor 

A15 Lipsa declaraţiei de produs din OMG-uri, dacă este necesar 

E05 Nerespectarea, din partea primului destinatar 

E07 Nerespectarea arhivării, din partea importatorului, a  certificatului de 
control în original dar și a extraselor în copie 

SP04 
 

Deficienţe fundamentale în 
gestionarea documentelor de 

În ceea ce priveşte documentele neobţinute de către operator, 
cele luate în considerare sunt: Certificat de Conformitate, MINOR NO 

A12 Clasificare falsă în documentele de însoţire a produsului 

E01 Absența certificatului de inspecţie original 
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certificare: lipsa cererei și 
achizitionării de documente, 
necompletarea lor, netrimiterea lor, 
neconcordanţa cu produsul, abuz de 
documente. 

Certificat de Produs, Certificat de Tranzactie şi Autorizarea de 
imprimare Etichete, Certificat de Control sau Autorizarea  
Ministeriala de Import. 
In ceea ce priveste acele documente care nu sunt furnizate de 
către operator propriilor clienţii: Declaraţii de Conformitate, 
Documente de Însoţire, o Declaraţie de Produs non-OMG . 
Prin neconcordanţă cu produsul ( fie cumpărat sau furnizat), se 
întelege a fi aceea între produsul menţionat în documente şi 
acela obiect de verificare. 
NC se aplică în cazurile în care aceste deficienţe nu afectează 
certificarea produsului. 

F01 Produs diferit decat cel indicat pe certificatul de conformitate (sau în 
autorizarea de imprimare de etichete), fără efecte asupra certificării 

F07 Utilizarea incorectă a certificatelor de conformitate emise de către 
organism 

F09 Utilizarea incorectă a indicaţiilor de conformitate 

F11 Netransmiterea  organismului a unei copii a declaraţiei de conformitate 
emise de client 

SP05 
 

Produs diferit decât cel indicat în 
documentele de certificare, cu efecte 
asupra certificării 

Documentele de certificare sunt: Certificat de Conformitate, 
Certificat de Produs, Certificat de Tranzactie,Autorizarea de 
Imprimare Etichete , Certificat de Control sau Autorizație 
Ministerială de Import. 
NC se aplică în cazurile în care la sfârşitul verificării 
conformităţii produsului (fie cumpărat sau furnizat), rezultă 
diferit sau neindicat pe documentele puse la dispoziţia 
controlului (cazul SP04), acesta se dovedeste a fi necertificat, 
sau constatabil. 
Suspendarea este valabilă pentru produsul care rezulta 
neconform, şi tuturor celor obținute eventual  din procesele de 
producţie în care acest lucru a fost folosit, sau că de la acest 
lucru au fost contaminate. 

MAJOR SUSPENDAREA 

E02 Nepotrivirea produselor importate cu autorizaţia de import 

F02 
Produs diferit de cel indicat pe certificatul de conformitate (sau să 
permită imprimarea de etichete) cu efecte asupra certificării. 

SP06 
 

 
Configuraţie diferită a etichetei față 
de versiunea aprobată, fără 
modificări substanţiale de conţinut 

NC se aplică în cazurile în care informaţiile de pe ambalaj sau 
container folosite pentru comercializarea produsului, par să 
fie diferite de cele aprobate de OEC. 
Prin modificări nesubstanțiale se întelege acelea ce stau în 
sarcina informațiilor independente de Declaratia de 
conformitate sau alt text în legătură cu legislaţia privind 
agricultura ecologică. 

MINOR NO F05 
Configuraţie diferită a etichetei față de versiunea aprobată, fără 
modificări substanţiale de conţinut 

SP07 
 

 
Configurare de etichetă diferită de 
versiunea aprobată, cu modificări 
substanţiale în conţinut, sau  fără 
autorizaţie prealabilă din partea OEC. 

Prin modificări substantiale se întelege acelea ce stau în 
sarcina informațiilor  dependente de Declaratia de 
conformitate sau alt text în legătură cu legislaţia privind 
agricultura ecologică. 
Ca și NC sunt asimilate și cazurile de comunicare pe piață de 
informaţii care pot provoca confuzie în rândul consumatorilor 
şi/sau utilizatorului final. 

MINOR NO F06 
Configurare de etichetă diferită de versiunea aprobată, cu modificări 
substanţiale în conţinut, sau  fără autorizaţie prealabilă din partea OEC. 

SP08 
 

Folosirea frauduloasă a permiselor, a 
certificatelor, a mărcilor comerciale şi 
a declaraţiilor de conformitate. 

 MAJOR EXCLUDEREA 
F08  Folosirea frauduloasă a Certificatului de Conformitate eliberat de OEC  

F10  Folosirea frauduloasă a Indicațiilor de Conformitate  

 
TABELUL DE NONCONFORMITĂŢI ŞI SANCŢIUNI – Domeniul de nerespectare a sancţiunilor 

COD 
TEXT NOTE OPERATIVE NC 

SANCTIUNI sub-
coduri 

RAPORT DE CAZ 

MR01 Nerespectarea unei actiune correctiv  MAJOR RETRAGEREA H02 Caz  unic 

MR02 Nerespectarea unei suspendări Durata perioadei de suspendare este de 3 luni. MAJOR SUSPENDAREA H03 Caz  unic 

MR03 Nerespectarea unei suspendări  MAJOR EXCLUDEREA H04 Caz  unic 
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TABLE OF NON CONFORMITIES AND SANCTIONS 
 

Provided documents by the Control System (valid for all certified production activities) 

COD TEXT  
 OPERATIONAL NOTES NC  SANCTIONS sub-

codes 
CASE STUDIES   

DS01 

Formal shortcomings, in charge of 
management of the documents provided by 
the control system: compilation errors, out 
of date data, documents submitted after the 
deadline, inadequate archiving. 

 

 

The NC is applicable to all cases of compilation error and 
data update failed, and minor cases of mishandling of the 
documents themselves, only applies in cases where it is 
shown that the identified deficiencies didn't have an impact 
on the process on the product and are therefore managed 
in accordance with the requirements given. 

 

The considered documents are: notifications, technical 
reports, livestock plans, notices of production, production 
schedules, business records, registration cards, and any 
other document specified by the system or required by the 
CB, except for those relating to certification. 

 

Excluded are the shortcomings of the first notification and 
preparation of documents that fall within the scope of the 
assessment for inclusion in the operator's control system. 

  MINOR   NO 

A01 Compilation error of the notification of change 

A02 Not completing the notification of change 

A03 Failed shipping to competent authority.  

A04 
Compilation error of the crop production program, animals and 
positions plan, the first statement of the year.  

A06 
Non-compilation error in the crop production program, animals and 
positions plan, subsequent changes. 

A07 
Delay in delivery of notifications, production plans and other 
documents required. 

A08 
Non-registration of production from separate collection and / or 
waste production and / or substandard products. 

A09 
Compilation error, or failure to update the ministry records, 
business records and other documents required and / or agreed 
upon by the CB. 

A18 Incorrect archiving of business documents 

A26 Lack of evidence of the complaint management. 

C17 Failure to upgrade the food ration card. 

A28 
Compilation error or failure to update the technical report (referred 
document to in Annex III General Section 3). 

DS02  

Formal shortcomings, of the documents 
provided by the control system or lack of 
acquisition of the documents requested by 
the CB, the failure to edit, failure to compile, 
failure to send. 

The NC is applicable to all cases of compilation error and 
data update failure, and minor cases of mishandling of the 
documents themselves, only applies in cases where it is 
shown that the identified deficiencies didn't have impact on 
the process of the product and are therefore managed in 
accordance with the requirements given. 

 

The considered documents are: notifications, technical 
reports, livestock plans, notices of production, production 
schedules, business records, registration records, and any 
other documents specified by the system or required by the 
CB, except for those relating to certification. 

 

Excluded are the shortcomings of the operator regarding the 
first notification and preparation of documents within the 
scope of the control system assessment. 

MINOR    NO 

A05 

Non compiling programs of the crop production, animal and plan 
positions, the first communication 

A10 
Non compiling / preparation of ministerial records or company 
records and other documents required and / or agreed upon by the 
CB. 

A13 Failure to submit the notice of processing. 

A16 
Incomplete acquisition by the operator, the requested documents 
by the CB. 

A23 Lack of plan for the manure use. 

A24 Lack of livestock management plan. 

A29 
Failure to draw up the technical report (referred document in 
Annex III General Section 3). 

 

DS03  
Lack in sending of the exemption requests, 
provided by regulation without further 
consequences on the production process. 

The NC is applicable in all cases in which the seed and 
propagating material is not being used yet, and for livestock 
production, when the animals have not yet been 
incorporated into the production process. 

  MINOR  NO 

A14 Absence of derogation request. 

A25 
Absence of derogation request provided by regulation for livestock 
activities. 
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DS04 
Tampering of documents and/or false 
communications. 

The duration of the suspension period is 1 month. MAJOR  SUSPENSION  A17 Tampering of documents and/or false communications. 

DS05  Denied access to company documentation. 

The considered documents are all those provided by the 
control system, including those relating to financial 
accounting, as provided by EU Regulation 834/07. 

The duration of the suspension period is 1 month 

MAJOR  SUSPENSION 

A19 
Denied access to company documentation 

A20 
Denied access to business accounts where required by EU Regulation 
834/07 

DS06  
Lack of sanitary permits necessary to 

company activities. 

The deficiency, if detected at startup, will make it impossible 
for the CB to insert the operator in the control system. It is 
administered at the discretion of the CB inspector, such as 
temporary suspension of the evaluation process. At the end 
of the defined period of suspension, if not resolved, the 
deficiency implies the assessment of unfitness, for 
deficiencies against the binding legislation.  

 

Whether non-compliance is detected as a result of variation 
in the corporate organization which occurred during the 
surveillance phase, the penalty shall be applied directly 
according to the times set by the CB. 

MAJOR  SUSPENSION A21 Lack of sanitary permits necessary to company activities. 

DS07 
Lack of restraint plan (HACCP type), if 
required. 

Ditto case NC DS06. MAJOR  SUSPENSION A22 Lack of self-control plan (HACCP type), if required. 

 
 
 

Area of general requirements, provided by the control system (valid for all certified production activities) 
 

COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  
NC SANCTION 

sub-
codes 

CASE STUDIES  

PG01  Denied access to company structures. 

The NC also applies in cases where there is access to some 
structures but not all company structures (plots, livestock 
buildings, storage warehouses of the means of production 
and products, production lines, etc..). 

MAJOR 
EXCLUSION 

(Termination) 

B01 
C01 
D01  Denied access to company structures. 

PG02  
Failure or partial adoption of preventive 
prescribed measures, with no effect on 
product certification. 

Non-compliance will apply in all cases where a deficiency is 
found in the application as provided by the operator 
regarding the precautionary actions taken, or requirements 
given by the CB, which are not expressly described in other 
and more specific parts of this Table. 

These deficiencies should not have an impact on 
certification. 

MINOR NO 

B02 
C02 
D02  

Failure or partial adoption of preventive prescribed measures, with 
no effect on product certification. 

PG03  
Failure or partial adoption of preventive or 
prescribed measures and the effects on 
product certification.  

Ditto PG02 but with impact on certification.  MAJOR SUSPENSION 
B03 
C03 
D03  

Failure or partial adoption of preventive prescribed measures with 
effects on product certification. 

PG04  
Productive practices are not adequate with 
no effect on the certification of products.  

Non-compliance applies to all corresponding cases (without 
consequences on the certification), which are not expressly 
described in other and more specific parts of this table. 

MINOR NO 

B16  Inadequate agricultural practices 

C24  Inadequate livestock practices. 

D10  Inadequate company practices. 
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PG05  
Productive practices are not adequate with 
effect on the certification of products 

Non-compliance applies to all corresponding cases (with 
consequences on the certification), which are not expressly 
described in other and more specific parts of this table, 
including single inheritance at the third year and all the 
rotations that may affect the organic balance. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

B18 
C26 
D12  

Inadequate farming practices with effects on product certification. 

PG06 

Inadequate identification and / or 
separation of the production means and the 
finished product during processing and 
storage. 

The production means are all those provided by different 
manufacturing processes, including animals and beehives. 

The assimilated cases are those for which, despite the 
identified deficiencies, there is evidence that the 
production means and finished products are still 
recognizable and were kept separate between suitable and 
unsuitable, the latter finally did not enter in the production 
process, nor have they been in contact with the organic 
product. 

MINOR NO 

B06 
Improper separation of technical means, in warehouses in mixed 
farms. 

B13  Inadequate identification of the product and packaging 

B15  Incorrect separation of the biological product during storage 

C09  Inadequate identification of animal and/or beehives. 

D07  Incorrect separation of the packaged product or otherwise 
identified. 

D08  Inadequate identification / separation of the product during storage 
and process. 

PG07  
Failure to identify and / or separation of the 
production means and the finished product 
during processing and storage.  

The production means are all those provided by different 
manufacturing processes, including animals and beehives. 

The assimilated cases are those for which it is not possible 
to differentiate the production means and / or suitable 
finished products from non-eligible and therefore cannot 
be excluded that any means or unsuitable products, have 
entered the production process or have been to contact 
with the organic product. 

MAJOR SUPPRESSION 

B14  Impossible to identify the product and packaging 

C10  Impossible to identify animals and / or beehives 

C21  Lack of separation of non certifiable products. 

D09  Impossible to identify the product during storage and process. 

PG08  Lack of evidence to verify the compliance of 
incoming raw materials. 

Non-compliance applies to cases of lack of the 
predisposition procedure for the verification of raw 
materials, input or omission of relevant records; shall be 
limited to cases where there is evidence that the identified 
deficiencies are limited to a formal aspect and therefore has 
not had an impact on the certification of raw materials 
acquired and used. 

MINOR NO 

A27  Lack of evidence to verify the compliance of incoming raw 
materials. 

PG09  Incorrect management of a nonconforming 
product or a complaint. 

Non-compliance applies to cases of non-predisposition or 
inadequate application of the procedure for the 
management of nonconforming product and complaints. 
Includes cases of failure to notify to customers and to CB, 
but generally applies to cases of limited deficiencies to the 
formal aspects. 

It does not include cases of non-conforming management of  
product subject to the abolition of the certificate by the CB, 
since, for cases of substantial shortcomings, lack of respect 
for the previous sanction is applied. 

MINOR NO 

A30  Incorrect management of a nonconforming product or a complaint. 

PG10  Solution of continuity of the production 
chain control : transit of organic product at 
the facilities of an operator controlled under 
EEC Regulation 834/07. 

 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

B17 
C25 
D11 
E08  

Solution of continuity of the production chain control : transit of 
organic product at the facilities of a controlled operator under EEC 
Regulation 834/07. 

PG11  Failure to communicate the presence of 
other CB operating on the same certification 
scheme. 

 

MINOR NO 

G01  Failure to communicate the presence of other CB operating on the 
same certification scheme. 
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Vegetable Production Area 

COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  
NC  SANCTION  sub-

codes 
CASE STUDIES  

PV01  Presence of parallel varieties 

The NC will apply in all cases of non-perennial crops and 
pastures. 

Non-compliance applies to cases of perennial crops (other 
than grassland) only in the absence of the conversion plan. 

The abolition will be applied to all the production obtained 
from the culture in question. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
B04  Presence of parallel varieties 

PV02  Non-implementation of the conversion plan 
Non-compliance applies only to cases of perennial crops 
other than grassland. 

MINOR NO B05  Non-implementation of the conversion plan 

PV03  

Use of conventional seed and planting 
material, not treated with products not 
allowed, with derogation was denied on 
formal aspects cannot be ascribed to the 
presence of the same variety of organic 
cultivation. 

Non-compliance applies to all cases of denied derogation 
for compilation errors in the document. 

MINOR NO B09  

Use of conventional seed and planting material, not treated with 
products not allowed, with derogation was denied on formal 
aspects cannot be ascribed to the presence of the same variety of 
organic cultivation. 

PV04  

Use of conventional seed and planting 
material, not treated with products not 
allowed, with denied derogation for the 
presence of the same biological variety or 
without request for a waiver. 

Non-compliance also applies to the case of the use of 
horticultural plants, because they are not subject to 
derogation. 

The suppression will be applied to all the production 
obtained from the culture in question. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
B10  

Use of conventional seed and planting material, not treated with 
products not allowed, with denied derogation for the presence of 
the same biological variety or without request for a waiver. 

PV05  
Use of seed and reproductive material 
treated with non-permitted conventional 
products.  

Non-compliance also applies to the case of the use of 
horticultural plants. 

The duration of the suspension period is 1 month. 

 At the end of the suspension period, the agricultural area 
covered by the NC,  retraces a conversion whose duration is 
a maximum of 12 months, depending on the items listed 
under section 1.4 of Annex I of Reg. EEC 834/07. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
B19 

Use of seed and reproductive material treated with non-permitted 
conventional products. 

PV06  
Exceeded permitted limits in the use of 
copper for crop protection. 

Non-compliance applies to cases of exceeded the amount 
planned for a year. In case of exceeding the expected 
amount in five years, NC PA08 is applied. 

MINOR  NO B11  Exceeded permitted limits in the use of copper for crop protection. 

PV07  
Unauthorized presence of  non-permitted 
technical means in the company, completely 
converted without evidence of their use. 

 MINOR NO B07  
Unauthorized presence of non-permitted technical means in the 
company, completely converted without evidence of their use. 

PV08  
Failure to comply with the conditions for the 
use of technical means in Annex II of EEC 
Regulation 834/07. 

 MINOR NO B08  
Failure to comply with the conditions for the use of technical means 
in Annex II of EEC Regulation 834/07. 

PV09  
Use of non-permitted technical means with 
effects on product certification. 

Non-compliance applies to all cases of use of  non-
compliant technical means other than seed and propagating 
material. 

The duration of the suspension period is 6 months. At the 
end of the suspension period, the agricultural area covered 
by the NC, retraces the conversion period, as per EEC 
Regulation 834/07. 

MAJOR SUSPENSION B12  
Use of non-permitted technical means with effects on product 
certification. 
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Livestock production area: 

COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  
NC  SANCTION  sub-

codes 
CASE STUDIES  

PZ01  Presence of species in parallel. 

The nonconformity, if detected at startup, will make it 
impossible for the operator to enter the CB in its control 
system. It is managed at the discretion of each CB inspector, 
such as temporary suspension of the evaluation process. At 
the end of the defined suspension period, if not resolved, 
the shortage involves the assessment of unfitness. 

If non-compliance is detected as a result of variations in 
loading of the organization, occurred during the 
surveillance, the penalty shall be applied directly according 
to the times set by the CB. 

MAJOR SUSPENSION C07 Presence of species in parallel. 

PZ02  
Substantial shortcomings in farming 
practices and structures used. 

Non-compliance applies to cases of deficiency due to: 

well-being and animal housing (ratio LU / ha, the area 
available to animals, buildings, floors, animal bedding and 
materials used) of the finishing period, the practice of 
grazing livestock and compliance with livestock plans, lack 
of enforcement of derogations provided by Regulation, 
except those related to the remount of the animals. 

The NC shall be limited to cases in which these deficiencies 
have no effect on product certification. 

MINOR NO 

C04 Failure to comply with the maximum load of animals per hectare. 

C05 
Failure to comply with the minimum area per animal, for cases not 
provided for in derogation or with denied derogation. 

C06 
Livestock buildings, pavement and / or bedding material, 
characteristics of hives and materials used that do not comply. 

C11 Insufficient conditions for animal welfare. 

C12 Inadequate animal housing. 

C13 
Failure to implement the plan of adjustment for non-conforming 
structures 

C14 Finishing period in the non-conforming stable. 

C16 Failure to comply with the plan for the use of livestock manure. 

C20 Failure to implement the practice of grazing. 

PZ03  
Implementation of  non-conforming external 
remount. 

Non-compliance applies to cases of:  animals acquisition / 
bees are not subject to derogation, for acquisition in the 
absence of derogation or denied exemption , or because 
they come from suppliers not suitable (pullets). 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
C08 Implementation of  non-conforming external remount. 

PZ04  
Failure to comply with the minimum age of 
slaughter 

 

 
MAJOR 

ABOLITION 

(Withdraw) 
C15 Failure to comply with the minimum age of slaughter. 

PZ05  

 

Use of not authorized food by the EEC 
Regulation 834/07 

The suppression applies to products obtained during the 
period in which the animals were fed non-complying food. 

The nonconformity does not apply to cases of food 
certificates but which resulted  positive to analytical tested, 
because for these there is a different and specific NC (SP02). 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
C18 

 

Use of not authorized food by the EEC Regulation 834/07 

PZ06  
Prophylaxis practices that do not comply 
with effects on products certification. 

Non-compliance also applies to cases of failure to comply 
with withdrawal periods for allopathic medicines. For cases 
under the EEC Regulation 834/07, the animals must retrace 
the conversion period.  

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

C22 
Prophylaxis practices that do not comply with effects on products 
certification. 

C23 
Failure to respect withdrawal periods provided for in the EEC 
Regulation 834/07 for allopathic medicines. 

PZ07  
Use of hormones and growth promoters and 
/ or production. 

The duration of the suspension period is 2 months. 

At the end of the suspension period, the animals retrace the 
conversion period, as per EEC Regulation 834/07. 

MAJOR SUSPENSION C19 Use of hormones and growth promoters and / or production. 
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PZ08  
Use of products for cleaning and disinfection 
of livestock buildings and equipment, not 
present in the annex II part E. 

Non-compliance applies to cases where there is no evidence 
that the product has been contaminated by the techniques 
or products used. If there is evidence of contamination, as 
evidenced by analytical testing the corresponding NC (SP01) 
will be applied. 

MINOR NO C27 
Use of products for cleaning and disinfection of livestock buildings 
and equipment, not present in the annex II part E. 

 

Products preparation area: 
COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  NC  SANCTION  sub-

codes 
CASE STUDIES  

PP01  Use of ingredients and processing aids not 
present in Annex VI or not accordance. 

The abolition applies to all products derived from 
manufacturing processes, in which the ingredients that have 
been used do not conform, including the use of GMO. The 
nonconformity does not apply to cases of certified 
ingredients, but which resulted positive to analytical test, 
because for these there is a different and specific NC (SP02). 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

D04  Use of ingredients and processing aids not present or not in 
accordance with Annex VI  

D05  Use of GMOs, products containing or derived from GMO. 

PP02  Use of products or technologies in the 
disinfection and sanitation of premises and 
equipment that can contaminate the 
product, in the absence of practices to 
maintain compliance. 

Non-compliance applies to cases where there is no evidence 
that the product has been contaminated by the products or 
techniques used, if there is evidence of contamination, as 
evidenced by analytical testing the corresponding NC (SP01) 
will be applied. 

MINOR NO 

D06  Use of products or technologies in the disinfection and sanitation of 
premises and equipment that can contaminate the product, in the 
absence of practices to maintain compliance 

 

Importation area from non-EC countries: 
COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  NC  SANCTION  sub-

codes 
CASE STUDIES  

IE01  Importation made by non-registered trader, 
in the 'national albo' of organic products, or 
carried out without authorization. 

For the NC application practical requirements of EC 
Regulation 1997/2006 must be taken into account. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

E04  Importing from countries in the equivalent system in the absence of 
notification to the Ministry. 

E03  Importing from countries in the equivalent system in the absence of 
notification to the Ministry or acquisition from a non-authorized 
importer. 

E06  The absence of the extract of the inspection certificate  

 
Area of product specifications and certification documents: 

COD TEXT OPERATIONAL NOTE 
NC  SANCTION  sub-

codes 
CASE STUDIES  

SP01 
Presence, on products obtained from the 
operator, residues above the critical limit 
and / or the presence of modified DNA 

Non-compliance applies to cases which, although obtained 
from certified processes, have tested positive analytically. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
F03 

Presence, on  products obtained from the operator, residues above 
the critical limit and / or the presence of modified DNA 
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SP02 

Presence, on the technical and / or raw 
materials used by the operator, residues 
above the critical limit and / or the presence 
of modified DNA 

Non-compliance applies to cases of means of production 
(ingredients, raw materials, food, material for the 
vegetative propagation, etc..) certified, but that tested 
positive analytically. 

These means of production can not be used in organic 
production process. 

If already used, the elimination applies to products 
produced by manufacturing processes, and for the duration 
of the period, which were used in the means of production 
that does not comply. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 
F04 

Presence, on the technical and / or raw materials used by the 
operator, residues above the critical limit and / or the presence of 
modified DNA 

SP03 

Formal deficiencies regarding the 
certification documents are the 
responsibility of management: compilation 
errors, outdated data, documents sent or 
requested after the deadline, inadequate 
archiving. 

The documents considered are: Declarations of Conformity, 
accompanying documents, a declaration of non-GM 
product, Inspection Certificate for the importation and its 
copies and extracts. 

Non-compliance applies to cases of deficiencies found on 
the documentation of the operator; does not affect the 
certification of the product. 

MINOR  NO 

A11 
Failure of indication on the accompanying certification reference 
documents  

A15 Lack of non-GM product declaration from as necessary  

E05 
Failure by the first consignee, in the compilation of the N. 18 box of 
the certificate of inspection 

E07 
Failure to archive, by the importer, the original certificate and 
copies of extracts  

SP04 

Substantial shortcomings in regarding 
certification documents by the 
management: failure to obtain and acquire 
document, not filled, non-delivery, non-
correspondence with the product, misuse of 
documents. 

As for the documents acquired by the operator, those 
considered are: Certificate of Compliance, Certificate of 
Product, Transaction Certificate, Authorization Print Labels, 
Control, or Ministerial Authorization Certificate. 

As for those not supplied by the operator to its customers: 
Declarations of Conformity, accompanying documents, a 
declaration of non-GM product. 

 

For lack of correspondence with the product (acquired or 
supplied), is that between the product indicated in the 
documents and the subject of verification. 

 

Non-compliance applies to cases where such shortages do 
not affect the certification of the product. 

MINOR NO 

A12 False classification of the product on the accompanying documents 

E01 Absence of the original certificate of inspection 

F01 
Product other than indicated on the certificate of conformity (or 
authorization of the printing of labels), with no effect on the 
certification 

F07 Incorrect use of the certificates of conformity issued by the CB 

F09 Incorrect use of conformity indications  

F11 
Failure to submit the copy of the Declaration of Conformity issued 
to the customer to the CB 

SP05 
Product other than indicated in the 
certification documents, with effects on 
certification 

The certification documents are: Certificate of Compliance, 
Certificate of Product, Transaction Certificate, Authorization 
Print Labels, Control, or Ministerial Authorization 
Certificate. 

Non-compliance applies to cases in which, after verification 
of product conformity (acquired or supplied), different 
result or non-indication on the appear on the control 
documents (case SP04), this results in non-certification or 
non-certifiable. 

The abolition is applied to the product that does not 
comply, and to all those you might get from production 
processes in which this has been used, or were still 
contaminated by this. 

MAJOR 
ABOLITION 

(Withdraw) 

E02 
Non corrispondenza dei prodotti importati con l’autorizzazione alla 
importazione  

F02 
Prodotto diverso da quello indicato nel certificato di conformità (o 
di autorizzazione alla stampa di etichette), con effetti sulla 
certificazione  
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SP06 
Configuration of the label is different from 
the version approved without substantial 
changes in content 

Non-compliance applies to cases where the information on 
the packaging or container used to market the product, 
appear to be different from those approved by the CB. 

Non-substantive changes are those affecting the 
information which is not in the Declaration of Conformity or 
other text refering to the organic regulations. 

MINOR  NO F05 
Configuration label different from the version approved without 
substantial changes in content 

SP07 

Configuration label different from the 
version approved, with substantial variations 
in content, without prior authorization by 
the CB. 

Ditto SP06. 

Substantial changes are those affecting the information 
concerning the Declaration of Conformity or other text 
refering to the organic regulations. 

NC are assimilated cases of market disclosure of 
information that can lead to consumer confusion. 

MINOR NO F06 
Configuration label different from the version approved, with 
substantial variations in content, without prior authorization by the 
CB. 

SP08 
Fraudulent use of permits, certificates, 
trademarks and Declarations of Conformity. 

 MAJOR 
EXCLUTION 

(Termination) 

F08 

 

F10 

Fraudulent use of certificates of conformity issued by the CB 

 

Fraudulent use of indications of compliance 

 
Area of non-compliance penalties: 

COD  TEXT OPERATIONAL NOTE  NC  SANCTION  sub-
codes 

CASE STUDIES  

MR01 
Failure to comply with a approved corrective 

action 
 MAJOR 

ABOLITION 
(Withdraw) 

H01 Only possible case 

MR02 Failure to comply with an abolition The duration of the suspension period is 3 months. MAJOR SUSPENSION H03 Only possible case 

MR03 Failure to comply with a suspension  MAJOR 
EXCLUSION 

(Termination) 
H04 Only possible case 
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