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Каталог на санкции за органско производство
1

Опсег

Целта на каталозите за санкции е да го обврзат операторот кој станал сертифициран за органско
производство на храна да биде во согласност со соодветните барања на Законот за органско
земјоделско производство.
Наведените санкции може да бидат применети индивидуално или во комбинација. Редот на
санкциите (кога се наведени како дел од сертификационата одлука) не претставува некакво значење
или приоритет.

2

Нивоа на недоследност со стандардните барања

Следнава матрица се однесува на недоследностите идентификувани за време на контрола, со
релевантните барања на стандардите, како што се поврзувани со санкциите.

Нивоa на сериозност на откриен недостаток
Мал недостаток (МН)

Карактер: ненамерни

Сериозни недостатоци (СН)

Сериозни прекршоци (СП)

(влкучувајки повторувачки мали
недостатоци)

(вклучувајки повторувачки сериозни
недостатоци);

Карактер: ненамерни

Карактер: намерни

Нивоа на санкционирање
Зголемена документација

Дополнителна контрола
(вклучувајки земање
примероци ако е
неопходно) кулминирајки
со делумна или комплетна
суспензија

Суспензија на
Сертификација,
одредување на
суспензински период,
суспензија на дел од
операцијата

Повлекување/Откажување на
договор

Тип на надзор
Имплементација на
корекции без
понатамошно
известување:
МН-0 ("нула")

Пишана информација
за предложените
корекции и
понатамошна
имплементација пред
сертификација:
МН-И ("извештај") или
СН-И ("извештај")

Теренска верификација
на имплементација на
претходно предложените
корекции.
СН-П ("посета")
СН-С ("суспендиран")

Клиентот мора да ги врати сите
односни важечки сертификати
Информација до клиентот за тоа
како и кога може да биде извршена
повторна апликација:
СП-С ("суспендиран") или
СП-П ("повлечен")
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3 Каталог на санкции
3.1 Општи прашања
Бр.

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

1.1

План за органско управување / Опис на работа не е целосен,
му недостигаат некои непоходни информации.

МН-И

МН-И

1.2

Нема добиена информација за претходни сертификации
(сертификати, извештај за недоследност, извештаи за
контрола, земјоделци/листа на полиња...)

МН-И

n/a, прашањето
мора да биде
решено во првата
година.

1.3

Недостаток на знаење за применетиот стандард (правила за
органско производство

МН-0

МН-И

1.4

Недостаток на имплементација на барани корективни
активности од последната година

МН-И

СН-И или СН-П

1.5

Недостаток од опис на неорганско производство на вашата
работа

МН-И

СН-И

1.6

Еден од наведените импути не изгледа дека е соодветен

МН-И

МН-И

1.7

Добиената карта на парцели / скици од работната област не ги
исполнува инспекциските барања

МН-0

МН-И

1.8

Недоволно сепарација/одделување на производи со различен
сертификациски статус (органски / во преод)

МН-И

СН-И

1.9

Складирањето на земјоделските импути не ги исполнува
органските правила

МН-0

МН-И

1.10

Складирањето на органски производи не е добро опишано или
доволно одделено од неорганските производи.

МН-0

СН-И

1.11

Била откриена контаминација во земените примероци за
време на контролата

СН-И

СН-И или
Делумна СП-С или
СП-П

1.12

Не било обезбедено означување, или не изгледа дека е во
согласност.

МН-И

МН-И

1.13

Не се соодветно користени Логото на ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И
СЕРТИФИКАЦИЈА ,знакот за акредитација на
сертификациското тело издаден од Институтот за
акредитација на РМ или други ознаки за сообразност со
Законот за Органско производство

СН-И

Делумна СП-С или
СП-П

1.14

Не е доволна документацијата за продажба

МН-0

МН-И

1.15

Не е овозможена следливост

МН-И

СН-И

1.16

Не е потпишан извештај од контролата и листата на
откриените недоследности за време на контролата

МН-И

МН-И

1.17

Нема водени записи за согласност со барањата

МН-И

МН-И

1.18

Обезбедената информација за вашиот поддоговарач е
недоволна (нема име и адреса, недостасува поддоговор,
дијаграми на тек, итн.)

МН-И

СН-П

1.19

За време на контролата, контролорот немал можност да ја
посети работата на поддоговарачот.

СН-И / СН-П

СН-П
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Изгледа дека во вашата работа има некој импут од супстанци
добиени со генетичко инженерство, недоволни докази за
отсуство на ГМО.

СН-И
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СН-П

3.2 Производство на растенија
Бр.

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

2.1

Производство на исти/слични култури/соеви како органски и
неоргански

МН-И

СН-И или СН-П

2.2

Недостаток на прецизност при опис на техники на култивција,
полиња или земјоделски импути

МН-И

МН-И

2.3

Мешање на кутури/ротација на култури не задоволува
барањата за органско производство /локалните барања, ризик
од ерозија

МН-И

СН-И или СН-П

2.4

Биле откриени влијанија врз животната средина/активности,
кои го загрозуваат органскиот интегритет на вашето
производство (ерозија, поплави, палење на растителни
остатоци, уништување шумски делови, отпадоци...)

СН-И

СП-С

Недостасува прецизен опис на историјата на парцелите.

МН-И

n/a, прашањето
мора да биде
решено во првата
година.

2.6

Нема доволен доказ за признавање на претходното
управување.
Статусот на земјиштето ќе биде, преод.

n/a

2.7

Сте употребувале неоргански семиња, обезбедениот доказ кој
покажува недостапност на семиња не е доволен. Иако органски
семиња (вариетети: ...) не се достапни во вашата работа, мора
да бидат пополнети пишани докази пред сеидбата и да бидат
доставени до контролорот за време на посетата.

МН-И

СН-И

2.8

Сте употребувале неоргански семиња, обезбедениот доказ кој
покажува недостапност на семиња не е доволен.
Органски семиња (вариетети: ...) биле достапни.

СН-И

делумно СП-С

2.9

Култури произведени од неоргански посадочен материјал

делумно СП-С

делумно СП-С

2.10

Вашата ротација на култури не е одржлива, воопшто не
поддржува органско управување и одржување на плодноста на
почвата

МН-0 или
МН-И

МН-И или
СП-С или СП-П

2.11

Процентот на легуминози во следните периоди се недоволни
за да ја одржат плодноста на почвата

МН-0 или
МН-И

МН-И или
СП-С или СП-П

2.12

Употребените ѓубрива може да не се во согласност со
правилата за производство, описот на материјалот доставен
до ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА не е доволен.

СН-И

СН-И

2.13

Следниве супстанции употребени за ѓубрење не се во
согласност со стандардите за органско производство: ...
Односните парцели не можат да бидат сертифицирани.

СП-С

2.14

Употребените пестициди може да не се во согласност со
правилата на производсво, описот на материјалот доставен до

СН-И

2.5

СН-И
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ПРО ЦЕРТ КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА не е доволен.

2.15

Следниве супстанции употребени за управување со штетници
не се во согласност со стандардите за органско производство:
... Односните парцели не можат да бидат сертифицирани.

СП-С

2.16

Вашите органски парцели изгледа дека се контаминирани од
конвенционалното управување на соседните полиња. Соседот
треба да обрне повеќе внимание.

МН-0

МН-И

2.17

Можеби има импут на несоодветни супстанции од
наводнувањето на полињата или други извори на загадување.

СН-И

СП-С

2.18

IДобиените информации за жетвата итн. Не се доволни или
изгледа дека не се точни.

МН-И

СН-И

2.19

Супстратот употребен во вашето производство на печурки не
ги исполнува барањата на Регулативата.

СН-С

СН-П

3.3 Самоникнати растенија
Бр.

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

3.1

Описот на областа за собирање на самоникнати растенија не е
доволен

мора да биде
превземена мерка
во првата година

СН-С

3.2

Не може да биде потврдена историјата на областа каде што се
собираат самоникнатите растенија

мора да биде
превземена мерка
во првата година

СН-С

3.3

Описот на групата на собирачи не е доволна

МН-И

МН-И

3.4

Собирачите немаат доволно познавања на барањата за
собирање

СН-И

СН-П

3.5

Описот на собрани видови не е доволен
(видови: ...)

МН-И

МН-И

3.6

Практиките за собирање самоникнати растенија ја загрозуваат
одржливоста
(видови: ...)

СН-И

СН-П / СН-С

3.7

Собирањети се врши од веројатно контаминирани области

МН-И

СН-И

3.8

Надзорот на собирањето самоникнати растенија е многу слаб.

СН-И

СН-П

3.9

Собраните количини не е доволно документирани

МН-И

СН-П

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

4.1

Преодот на вашиот добиток сеуште не е завршен (без досега
продадени односни производи).

делумно СН-С

делумно СН-С

4.2

Преодот на вашиот добиток сеуште не е постигнат (... бил
продаден како органски)

СП-С

СП-П

4.3

Било одредена преголема густината на добитокот во вашиот
домен на работа.

МН-И

СН-С, СП-С

4.4

Областа за вежба- движење на вашиот добиток не ги
исполнува барањата. (многу е мала)

МН-И / СН-П

СН-С ( СП-С

3.4 Сточарство
Бр.

ПРО ЦЕРТ
КОНТРОЛА И СЕРТИФИКАЦИЈА
Бр. на док: 4.4.2

в:02.03.2015

Каталог на санкции- Органско производство
Вид на документ: Инф
Изготвил: Љубица Тимова/Проверил/Потврдил: Горан Колев

5/6

4.5

Областа за вежба- движење на вашиот добиток не ги
исполнува барањата. (нема доволно квалитет)

МН-И

СН-П

4.6

Нема пристап до пасиште ( во случај на преживари и птици)
или вода.

МН-И / СН-И

СН-П /СН-С

4.7

Одгледувањето на добитокот не ги исполнува барањата

МН-И / СН-И

СН-П /СН-С

4.8

Може да биде дозволено врзување на стока, сепак вие не
обезбедувате доволен пристап до област за вежба и/или
пасиште

делумно СН-С

делумно СН-С

4.9

Купениот добиток расплодниот добитокот не ги исполнува
барањата

делумно СН-С

делумно СН-С

4.10

Не бил испочитуван минималниот период на живот

МН-И /СН-И

СН-С

4.11

Транспортот на добитокот е многу долг

МН-И

СН-С

4.12

Количеството на сточна храна, кој не е од ваше сопствено
производство, ги надминува дозволените проценти .

СН-И / СН-С

СН-П / СП-С

4.13

Во оброкот на вашите преживари била употрбена неорганска
сточна храна
(видови ....)

делумно СП-С

СП-С

4.14

Била употребена волуминозна сточна храна многу помалку од
10% од оброкот на непреживарите

МН-И

СН-И

4.15

Неорганска сточна храна била, без супстанциите наведени во
Листата на додатоци во добиточната храна и други материи
кои се користат во исхраната на производите

Делумно СП-С

СП-С

4.16

Процентот на сточна храна во преод е над дозволената
количина од 30- 60%. Вашиот добиток може да не биде
сертифициран.

Делумно СН-С

СН-С

4.17

Сточната храна во вашите оброци за добиток не ги постигнува
физиолошките барања.

МН-И

СН-И / СП-С

4.18

Употребената сточна храна може да не е во согласност со
правилата на производство, не е доволен описот на
супстанцата

СН-И

СН-И

4.19

Следнава супстанца употребена при хранење на стока не е во
согласност со стандардите за органско производство: ...
Односниот добиток мора да биде подлежи на преоден преод.

СП-С

СП-С

4.20

На младите не им е обезбедено природно млеко.

МН-И

СН-С / СП-С

4.21

Не се доволни превентивните методи за одржувањето на
животинското здравје (соодветна сточна храна, чување, избор
на раса...).

МН-0

МН-И

4.22

Лековите за вашиот добиток не ги исполнуваат барањата

МН-И / делумно
СН-С

СН-С / СП-С

3.5 Преработка
Бр.

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

5.1

Биле употребени состојки и/или помошни материјали, кои не се
наведени во Листата на производи и супстанции кои се
користат во процесот на органски преработена храна

делумно СН-С

делумно СН

5.2

Биле употребени неоргански (во преод) земјоделски состојки

делумно СН-С

делумно СН
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5.3

Калкулацијата на вашиот производ била грешна, или бил
сменет рецептот, така што категоријата за означување не е
повеќе соодветна.

СН-И

СН-С

5.4

Применети се методи за преработување, кои се наменети да го
одржат квалитетот на производот кој не бил одржан за време
на преработувањето.

МН-И

СН-И

5.5

Не се исполнети барањата за избегнување на ГМО (не била
добиена декларација од добавувачот)

СН-И / делумно
СН-С

СН-И / СН-С

5.6

Биле употребени неоргански земјоделски состојки, без
претходно добиени пишанo одобрение од сертидикациони
тела.

Делумно СН-С

5.7

Било направено поништување/отстапување за употребата на
неоргански состојки, иако состојката би била достапна.

МН-0

МН-И

5.8

Во случај на паралелна преработка, чистењето на опремата не
е доволна и/или одделувањето не е добро организирано.

СН-И

СН-П

5.9

Состојки, кога се добиени од добавувачот не се проверени за
нивната соодветност, истовремено недостасува соодветна
документација (супстанцата е во согласност, или не е во
согласност, но сеуште не е употребена.).

МН-И

СН-И

5.10

Има ризик од контаминација со агенси за чистење.

МН-И

СН-И

5.11

Несоодветно применети превентивни методи за заштита на
складот.

МН-И

СН-И

3.6 Извоз/Увоз/Тргување/Складирање
Бр.

Недоследност
Детали од актуелен наод

Ниво на почетна
недоследност

Ниво во случај на
повторување

6.1

Не е соодветно пакувањето на увезени производи

МН-0

СН-И

6.2

Не е доволна документацијата од увози

МН-И

СН-И

6.3

Органски производи се складирани во област која не е
посебно наменета за складирање на органски производи.

МН-И

СН-И

Забелешки
Некогаш типот на откриени недоследности не може да биде точно поврзан со едни од погоре
наведените отстапувања или санкциски категории (пр. одлуката дали недостатокот/прекршокот бил
направен намерно или немамерно). Во такви случаи примероците и односните санкциски нивоа ќе
служат како ориентација и конечната одлука ќе биде направена од сертификацискиот службеник,
доклку е неопходно во координација со Советодавниот Одбор.

