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ORGANISM DE CONTROL 

ȘI CERTIFICARE 

AS-ControlSystem  
 Control conform Ord. Eco CE 1)   

Producție Agricolă – A 
Solicitare autorizare de exceptare pentru  

utilizarea de semințe, cartofi de sămânță și agenți de 
multiplicare vegetativă ne-ecologici 

conf. art. 45 Reg. 889/2008 

 

 

1) Reg. Eco. CE, alături de reglementările ulterioare, ediţia în vigoare;  
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Observații generale: 

 În cazul indisponibilității de semințe / cartofi de sămânță / agenți de multiplicare veg. ecologici, pot fi 
folosite unele dintr-o unitate de producție care se găsește în tranziție la agricultură ecologică (adică cultivate 
de cel puțin un an conform prevederilor Reg. Eco ).  

 Numai în cazul indisponibilității de semințe / cartofi de sămânță / agenți de multiplicare veg. din 
producție ecologică și din tranziția la agricultură ecologică se poate recurge la ne-ecologic. Dovezile 
corespunzătoare trebuie prezentate împreună cu această solicitare. 

 Solicitarea autorizației de exceptare trebuie să fi fost comunicată înainte de semănat / plantat!  

Interzicere OMG / Declarație privind netratarea 

 Este interzisă utilizarea semințelor / cartofilor de sămânță / agenților de multiplicare veg. modificaţi genetic.  
În cazul agenților care prezintă risc trebuie solicitată de la vânzător și prezentată pentru control o autorizație 
OMG (momentan riscuri existente pentru porumb, orez, rapiță, soia, cartofi, sfeclă de zahăr, bumbac, roșii, 
cânepă, cicoare, pepene, papaya). (Art. 9 (1) și (3) Reg. Eco) 

 Nu este permisă tratarea / stropirea semințelor / a cartofilor de sămânță / a agenților de multiplicare veg. cu 
niciun alt pesticid decât cele autorizate conf. Anexei II din Reg. CE 889/2008. Autorizația de netratare trebuie 
prezentată în vederea controlului (nota de livrare / factura / eticheta de sac). 

Informații obligatorii pentru solicitare  

Specia: Soiul și varietăți: Grupa de plante: Data comenzii la furnizor: 

Cantitate / U.M. per ha: total ha: 
 

Cantitate / U.M. total: dată planificată pentru semănat: 

 

 (A) Specia pe care doresc să îl cultiv nu este disponibil sub formă ecologică sau din conversie 

 (B) Soiul dorit de mine nu este disponibil sub formă ecologică sau din tranziția la agricultură ecologică. 
Argumentez de ce niciunul dintre soiurile de calitate bio disponibile nu este adecvat pentru întreprinderea mea: 

 
 

 Atașez acestei solicitări dovezi scrise privind indisponibilitatea de la cel puțin 3 furnizori, conform cărora 
semințele bio nu sunt disponibile din agricultura ecologică. Acești furnizori trebuie să comercializeze în 
principal semințe bio.  

 Nu există niciun furnizor potențial.  
 

Solicitarea întreprinderii 

Prin prezenta solicit autorizația de exceptare menționată mai sus. Se confirmă integralitatea și corectitudinea 
informațiilor existente. Declar că voi achita costurile corespunzătoare verificării acestei autorizații de exceptare 
conform tarifelor AGRECO.                             

 
 

Locul, data, semnătura Reprezentantul firmei 

Decizia organismului de control 

 Prin prezenta se acordă autorizația de exceptare în limitele menționate în solicitarea de față.               
Aceasta poate fi utilizată o singură dată, este valabilă pentru un singur sezon și trebuie păstrată minim 2 ani. 
Rezervarea dreptului de revocare: Autorizația de exceptare poate fi oricând revocată în cazul apariției 
vreunei modificări a situației juridice, a unei directive din partea unei autorități competente sau a unor abateri 
de la informațiile resp. a premiselor furnizate în solicitare. 

 Autorizația de exceptare nu poate fi acordată. Motivare: 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Locul, data, semnătura  AGRECO 

Drept de contestație: Într-un interval de o lună de la emiterea unei decizii din partea AGRECO întreprinderea poate depune o 

contestație în scris sau prin proces verbal la AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH, Str. Mündener 19, 37218 Witzenhausen, 
Germania (e-mail: info@agrecogmbh.de, fax: x49-5542-6540). 
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