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Certificat în temeiul articolului 35 alineatul (1) din

regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică

și etichetarea produselor ecologice

1. Numărul documentului 2. Categorie

OperatorCO-303567

3. Numele și adresa operatorului 4. Numele și adresa organismului de control, 
numărul de cod

SCHWABENHOF L&L SRL
Ferma Klara stanga DN19 la KM 95+500
445100 Municipiul Carei
Judet Satu Mare, România

Numar client: CE-201613

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg, Germania
www.ceres-cert.com
RO-ECO-024

Data ultimei inspecții: 21.06.2022

5. Activitatea sau activitățile operatorului

ý Producție

¨ Pregătire

¨ Distribuție/Introducere pe piață ¨ Import

¨ Depozitare ¨ Export

6. Categoria sau categoriile de produse menționată (menționate) la articolul 35 alineatul (7) din 
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (1) și metodele de 
producție

plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere 
a plantelor

ý

Metoda de producție:

producție ecologică exceptând în cursul perioadei de conversieý
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Certificat în temeiul articolului 35 alineatul (1) din

regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică

și etichetarea produselor ecologice

Continuare Numar certificat CO-303567

Repertoriu de produse

Produsele operatorului enumerate mai jos pot fi declarate, dupa cum urmeaza:

cu termeni referitori la productia ecologica

Legume proaspete anuale
Legume proaspete anuale in solarii
Mere

Prezentul document a fost eliberat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/848 
pentru a se certifica faptul că operatorul îndeplinește cerințele din regulamentul menționat.

Pe perioada mentionata, acest certificat este valabildoar daca:
a) Produsele indeplinesc cerintele specifice.
b) Contractul de inspectie este valabil.

7. Data, locul: 03.11.2022, Happurg

Numele și semnătura în numele al organismului de control emitent

Manager Tehnic Sucursala
Rachita Amelia-Lizeta

Director General
Bernhard Schulz

8.  Valabilitatea certificatului de la 03.11.2022 pana la 31.05.2023
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Certificate Number CO-303567

1. Document number 2. Categorization

OperatorCO-303567

3. Name and address of the operator 4. Name and address of the control body, code 
number

SCHWABENHOF L&L SRL
Ferma Klara stanga DN19 la KM 95+500
445100 Municipiul Carei
Judet Satu Mare, Romania

Customer No: CE-201613

CERES GmbH
Vorderhaslach 1
91230 Happurg, Germany
www.ceres-cert.com
RO-ECO-024

Date of last inspection: 2022-06-21

5. Activity or activities of the operator

ý Production

¨ Preparation

¨ Distribution/Placing on the market ¨ Import

¨ Storing ¨ Export

6. Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 
2018/848 of the European Parliament and of the Council (1) and production methods

unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive 
material

ý

Production method:

organic production excluding during in-conversion periodý
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Certificate pursuant to article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on 

organic production and labelling of organic products

Continuation Certificate Number CO-303567

Directory of products

The operator's products listed below may be declared as follows:

with terms referring to the organic production

Apple
Fresh annual vegetables
Fresh annual vegetables on green houses

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the 
operator complies with that Regulation.

During this period, the certificate retains its validity only if:
a) The products fulfil specifications.
b) A valid supervisory contract is in evidence.

7. Date, place: 2022-11-03, Happurg

Name and signature on behalf of the issuing control body

Technical site manager
Rachita Amelia-Lizeta

Managing Director
Bernhard Schulz

8.  Certificate valid from 2022-11-03 until 2023-05-31
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