ANGIVELSE AF HVORDAN
CERTIFIKATMODELLEN FOR ØKOLOGISK
PRODUKTION UDFYLDES
Dette dokument er blevet udarbejdet som et arbejdsdokument fra GD AGRI's tjenestegrene. Det er
blevet udarbejdet i samarbejde med medlemsstaterne. Det er ikke retligt bindende og indskrænker
derfor ikke de beføjelser, Kommissionen og medlemsstaterne har i henhold til gennemførelsen af
forordning (EU) 2018/848 eller den eventuelle retspraksis vedrørende disse bestemmelser.

Formålet med dette dokument er at skabe en fælles tilgang for de kompetente myndigheder eller, hvis
det er relevant, kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne til at udfylde de økologiske
erhvervsdrivendes eller grupper af erhvervsdrivendes certifikat som fastsat i bilag VI til forordning
(EU) 2018/848 1.
Angivelse om at udfylde de obligatoriske og de valgfrie dele af certifikatsmodellen som fastsat i bilag
VI til forordning (EU) 2018/848 og som omhandlet i artikel 35 i forordning (EU) 2018/848.

Del I
Denne del er obligatorisk. De kompetente myndigheder eller, hvis det er relevant,
kontrolmyndighederne eller kontrolorganerne skal udfylde oplysningerne i hver rubrik i del I i
certifikatet.
Rubrik 1:

Dokumentnummer: en unik kode for certifikatet.

Rubrik 2:

Vælg det relevante, hvis certifikatet er udstedt til en erhvervsdrivende eller en gruppe
af erhvervsdrivende.

Rubrik 3:

Navn og adresse, herunder landet, på den erhvervsdrivende eller gruppen af
erhvervsdrivende.

Rubrik 4:

Navn og adresse på den kompetente myndighed eller, hvis det er relevant,
kontrolmyndigheden eller kontrolorganet for den erhvervsdrivende eller gruppen af
erhvervsdrivende og kodenummer, hvis der er tale om en kontrolmyndighed eller et
kontrolorgan, jf. punkt 2 i bilag V i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 5:

Aktivitet(er) udført af den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende:
situationer, hvor en aktivitet skal angives:
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og
mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L
150 af 14.6.2018, s. 1).
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Definitioner

Situationer, hvor aktiviteten skal angives:

Produktion på en "bedrift" som omhandlet i
artikel 3, nr. 8, i forordning (EU) 2018/848,
herunder produktion af svampe, alger og
indsamling af vilde planter, alger og
svampe.
Produktion

"bedrift": samtlige produktionsenheder, der
ledes under ét med henblik på produktion af
levende eller uforarbejdede landbrugsprodukter,
herunder akvakultur- og biavlsprodukter, jf.
artikel 2, stk. 1, litra a), eller produkter, der er
opført på listen i bilag I, bortset fra æteriske
olier og gær.

Den erhvervsdrivende udfører aktiviteten
"produktion".

Tilberedning som omhandlet i artikel 3, nr.
44, i forordning (EU) 2018/848 (dette finder
også anvendelse på produktion af æteriske
olier og gær)
"tilberedning": aktiviteter i forbindelse med
konservering eller forarbejdning af økologiske
produkter eller omlægningsprodukter eller
enhver anden aktivitet, der foretages på et
uforarbejdet produkt uden at ændre det
oprindelige produkt, herunder slagtning,
opskæring, rengøring eller formaling, samt
emballering, mærkning eller ændringer i
mærkningen vedrørende økologisk produktion.

Tilberedning

Den erhvervsdrivende udfører aktiviteten
"tilberedning".

Distribution af økologiske produkter eller
omlægningsprodukter, herunder indsamling
og transport af sådanne produkter og/eller
markedsføring som defineret i artikel 3, nr.
48, i forordning (EU) 2018/848.

Distribution/markedsføring

"markedsføring": besiddelse af fødevarer eller
foder med henblik på salg, herunder udbydelse
til salg eller anden overførsel, som finder sted
mod eller uden vederlag, herunder selve salget
og distributionen og selve den overførsel, der
sker på andre måder.

Den erhvervsdrivende distribuerer og/eller
markedsfører de økologiske produkter eller
de omlægningsprodukter, der ikke
produceres eller tilberedes af den
erhvervsdrivende.

NB. Aktiviteten "markedsføring" af
økologiske produkter eller
omlægningsprodukter omfatter engros-,
detail- og onlinesalg.

Oplagring af økologiske produkter eller
omlægningsprodukter

Oplagring
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Den erhvervsdrivende oplagrer de
økologiske produkter eller de
omlægningsprodukter, der ikke produceres
eller tilberedes af den erhvervsdrivende 2.

Det er ikke nødvendigt at angive aktiviteten oplagring i følgende situationer: lagring af input (f.eks.
gødningsstoffer eller plantebeskyttelsesmidler for planteproduktion eller foder for animalsk produktion,
osv.) eller oplagring af ingredienser (f.eks. mel, salt, gær til brødfremstilling, osv. for forarbejdning).
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Import

Import af økologiske produkter eller
omlægningsprodukter fra et tredjeland til
EU

Den erhvervsdrivende udfører aktiviteten
"import".

Eksport

Eksport af økologiske produkter eller
omlægningsprodukter fra EU til et
tredjeland

Den erhvervsdrivende udfører aktiviteten
"eksport".

Udover de tidligere nævnte situationer, hvor aktiviteten skal angives, skal den relevante aktivitet også
angives i de situationer, der er beskrevet nedenfor:
•

Den erhvervsdrivende udfører aktiviteten som underleverandør for en anden erhvervsdrivende
og påtager sig ansvaret for så vidt angår den økologiske produktion i overensstemmelse med
artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848.

•

Den erhvervsdrivende har udlagt aktiviteten til tredjemand, men forbliver ansvarlig for så vidt
angår økologisk produktion og har ikke overdraget dette ansvar til underleverandøren i
overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 6:
•

I denne rubrik angives kategorier af produkter som omhandlet i artikel 35, stk. 7, i
forordning (EU) 2018/848 og produktionsmetoden. Du kan vælge flere.

For kategorier af produkter a), b) og c):

For aktiviteten "produktion" angives den relevante kategori af produkter, og hvorvidt den
erhvervsdrivende udfører denne på bedriften:
 økologisk produktion undtagen i omlægningsperioden
 produktion i omlægningsperioden
 økologisk produktion med ikkeøkologisk produktion (jf. artikel 9, stk. 7, i forordning
(EU) 2018/848)
For aktiviteterne "tilberedning", "distribution", "oplagring", "import", "eksport" eller "markedsføring"
angives den relevante kategori af produkter, og hvorvidt den erhvervsdrivende udfører disse aktiviteter
for produkter, der har oprindelse i:
 økologisk produktion undtagen i omlægningsperioden
 produktion i omlægningsperioden
 økologisk produktion med ikkeøkologisk produktion
•

for kategorier af produkter d), e), f) og g):

For aktiviteten "produktion" angives den relevante kategori af produkter, og hvorvidt den
erhvervsdrivende udfører denne på bedriften:
 produktion af økologiske produkter
 produktion af omlægningsprodukter
 økologisk produktion med ikkeøkologisk produktion (jf. artikel 9, stk. 7, i forordning
(EU) 2018/848)
For aktiviteterne "tilberedning", "distribution", "oplagring", "import", "eksport" eller "markedsføring"
angives den relevante kategori af produkter, og hvorvidt den erhvervsdrivende udfører disse aktiviteter
for produkter, der har oprindelse i:

DA

3

DA

 produktion af økologiske produkter
 produktion af omlægningsprodukter
 økologisk produktion med ikkeøkologisk produktion
NB. Selv om titlen angiver "kategorier af produkter", giver rubrik 6 kun oplysninger om den
produktionsmetode, der er anvendt for kategorierne af produkter. Der gives ingen sikkerhed for, at
disse kategorier af produkter kan blive markedsført som økologiske produkter eller
omlægningsprodukter. For eksempel produkter fra "husdyr og uforarbejdede animalske produkter" og
"uforarbejdede akvakulturprodukter" med produktionsmetoden " produktion i omlægningsperioden"
kan ikke mærkes som "omlægningsprodukt" på grund af artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2018/848.
Artikel 10, stk. 4, i forordning (EU) 2018/848:
"Produkter, der er produceret i omlægningsperioden, må ikke markedsføres som økologiske produkter eller som
omlægningsprodukter. Følgende produkter, der er produceret i omlægningsperioden, og som er i
overensstemmelse med stk. 1, kan dog markedsføres som omlægningsprodukter:
a) planteformeringsmateriale, forudsat at der har været en omlægningsperiode på mindst 12 måneder
b) fødevareprodukter af vegetabilsk oprindelse og foderprodukter, forudsat at produktet kun indeholder en
enkelt vegetabilsk ingrediens af landbrugsoprindelse, og der har været en omlægningsperiode på mindst 12
måneder inden høsten."

Rubrik 7:

Dato, sted, navn og underskrift for den person, som er godkendt af den kompetente
myndighed eller, hvis det er relevant, af kontrolmyndigheden eller kontrolorganet i
rubrik 4, hvilket certificerer, at den erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende
som angivet i rubrik 3 overholder forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 8:

Angiv datoerne for certifikatets gyldighedsperiode.

Rubrik 9:

Liste over medlemmerne af gruppen af erhvervsdrivende (finder kun anvendelse på
grupper af erhvervsdrivende): Liste over medlemmer af gruppen af erhvervsdrivende
bør ajourføres og være i overensstemmelse med listen over medlemmer af gruppen af
erhvervsdrivende som fastsat af chefen for systemet for intern kontrol i
overensstemmelse med artikel 36 i forordning (EU) 2018/848. Angiv navn og adresse
eller anden form for identifikation for medlemmet, hvilket kan være geolokalisering,
den unikke kode eller anden pålidelig identifikationsmetode.

Del II
Denne del er valgfri. De kompetente myndigheder eller, hvis det er relevant, kontrolmyndighederne
eller kontrolorganerne skal på frivillig basis udfylde oplysningerne i en eller flere rubrikker i del II i
certifikatet.
Rubrik 1:
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Fortegnelse over produkter: for hvert produkt navnet på produktet og/eller den
kombinerede nomenklatur (KN-kode) som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr.
2658/87 3, der omfatter det berørte produkt. Omfatter kun produkter, der må bruge
betegnelserne for økologisk produktion i overensstemmelse med artikel 30 i
forordning (EU) 2018/848. For forarbejdede fødevarer og forarbejdet foder kan kun
produkter, der er i overensstemmelse med artikel 30, stk. 5, litra a), og artikel 30, stk.
6, i forordning 2018/848, medtages.

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles
Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).
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Rubrik 2:

Produktmængde: angiv for hvert produkt navnet på produktet og/eller den
kombinerede nomenklatur (KN-kode) som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr.
2658/873, der omfatter det berørte produkt. Omfatter kun produkter, der må bruge
betegnelserne for økologisk produktion i overensstemmelse med artikel 30 i
forordning (EU) 2018/848 og den anslåede mængde udtrykt i relevante enheder
(kilogram, liter eller antal enheder). For forarbejdede fødevarer og forarbejdet foder
kan kun produkter, der er i overensstemmelse med artikel 30, stk. 5, litra a), og artikel
30, stk. 6, i forordning 2018/848, medtages. Der foretages et skøn over mængden på
grundlag af certifikatets gyldighedsperiode.

Rubrik 3:

Oplysninger om jordarealet: areal i hektar anvendt til et produkt med specifikation,
hvis produktet(-erne) er økologisk(-e), omlægningsprodukt(-er) eller ikkeøkologisk(e) produkt(-er).

Rubrik 4:

Liste over lokaler eller enheder: alle den erhvervsdrivendes eller gruppen af
erhvervsdrivendes lokaler eller enheder med angivelse af adresse eller geolokalisering
og en beskrivelse af aktiviteten som omhandlet i punkt 5 i del I på dette certifikat.

Rubrik 5:

Beskrivelse af aktiviteten som omhandlet i punkt 5 i del I i certifikatet for de
aktiviteter, som den erhvervsdrivende udfører, og hvorvidt aktiviteterne udføres til
deres eget formål eller som en underleverandør, der udfører aktiviteten for en anden
erhvervsdrivende, idet underleverandøren forbliver ansvarlig for den udførte aktivitet
eller de udførte aktiviteter.

Rubrik 6:

Beskrivelse af aktiviteten som omhandlet i punkt 5 i del I i certifikatet for de udlagte
aktiviteter med angivelse af, om den erhvervsdrivende eller gruppen af
erhvervsdrivende i rubrik 3 i del I forbliver ansvarlige for den udlagte aktivitet, eller
om dette ansvar er overdraget til underleverandøren i overensstemmelse med artikel
34, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848.

Rubrik 7:

Navn, adresse og beskrivelse af den aktivitet, som underleverandørerne leverer til den
erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende i rubrik 3 i del I, i
overensstemmelse med artikel 34, stk. 3, i forordning (EU) 2018/848, for hvilke den
berørte erhvervsdrivende eller gruppen af erhvervsdrivende forbliver ansvarlig for så
vidt angår økologisk produktion, og for hvilke dette ansvar endnu ikke er overdraget
til underleverandøren.

Rubrik 8:

Oplysning om akkreditering af kontrolorganet som angivet i rubrik 4 i del I, herunder
navnet på akkrediteringsorganet og link til websted for akkrediteringscertifikatet.

Rubrik 9:

Eventuelle andre oplysninger, der kan være relevante for den kompetente myndighed
eller om nødvendigt for den kontrolmyndighed eller det kontrolorgan, der udsteder
certifikatet
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