ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV
FÖRLAGAN TILL CERTIFIKATET FÖR
EKOLOGISK PRODUKTION
Det här är ett arbetsdokument från GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings tjänstegrenar som har
utarbetats i samarbete med medlemsstaterna. Det är inte rättsligt bindande och påverkar inte de
åtgärder som kommissionen eller medlemsstaterna vidtar för att tillämpa förordning (EU)
2018/848, eller eventuell rättspraxis som utvecklas avseende bestämmelserna i förordningen.

Syftet med detta dokument är att ta fram gemensamma instruktioner för hur behöriga myndigheter
eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller kontrollorgan, ska fylla i certifikatet för
ekologiska aktörer eller aktörsgrupper i bilaga VI till förordning (EU) 2018/848 1.
Anvisningar för ifyllande av de obligatoriska och valfria delarna av förlagan till det certifikat som
fastställs i bilaga VI till förordning (EU) 2018/848 och som avses i artikel 35 i förordning (EU)
2018/848.

Del I
Denna del är obligatorisk. Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller
kontrollorgan ska fylla i uppgifterna i varje fält i del I i certifikatet.
Fält 1: Dokumentnummer: En unik kod för certifikatet.
Fält 2: Ange huruvida certifikatet utfärdas för en aktör eller en aktörsgrupp.
Fält 3: Aktörens eller aktörsgruppens namn, adress och land.
Fält 4: Namn- och adressuppgifter för den behöriga myndigheten eller, i förekommande fall, för
aktörens/aktörsgruppens kontrollmyndighet eller kontrollorgan samt kodnummer om det gäller
en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan i enlighet med punkt 2 i bilaga V till förordning
(EU) 2018/848.
Fält 5: Verksamhet som bedrivs av aktören eller aktörsgruppen: situationer där verksamhet ska anges:
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Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
834/2007 (EUT L 150, 14.6.2018, s. 1).
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Definitioner

Situationer där verksamhet ska anges

Produktion på ett jordbruksföretag enligt
definitionen i artikel 3.8 i förordning (EU)
2018/848, inbegripet produktion av svampar
och alger samt insamling av vilda växter,
svampar och alger.
Produktion

jordbruksföretag: alla produktionsenheter som
drivs inom ramen för en enda ledning i syfte att
framställa levande eller obearbetade
jordbruksprodukter, inklusive produkter från
vattenbruk och biodling, i enlighet med artikel
2.1 a, eller produkter som förtecknas i bilaga I,
med undantag för eteriska oljor och jäst.

Aktören bedriver verksamheten
”produktion”.

Beredning enligt definitionen i artikel 3.44 i
förordning (EU) 2018/848 (detta gäller även
produktion av eteriska oljor och jäst).
beredning: konservering eller bearbetning av
ekologiska produkter eller produkter under
omställning eller någon annan typ av hantering av
obearbetade produkter som inte innebär att den
ursprungliga produkten förändras, såsom slakt,
styckning, rengöring eller malning samt
förpackning, märkning och ändring av
märkningen avseende ekologisk produktion.

Beredning

Aktören bedriver verksamheten ”beredning”.

Distribution av ekologiska produkter eller
produkter under omställning, inbegripet
insamling och transport av sådana produkter
och/eller utsläppande på marknaden enligt
definitionen i artikel 3.48 i förordning (EU)
2018/848.

Distribution/utsläppande
på marknaden

utsläppande på marknaden: innehav av livsmedel
eller foder för försäljning, inbegripet utbjudande
till försäljning eller varje annan form av
överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt
försäljning, distribution och andra former av
överlåtelse.

Aktören distribuerar och/eller släpper ut
ekologiska produkter eller produkter under
omställning på marknaden som inte har
producerats eller beretts av aktören.

Notera att verksamheten ”utsläppande på
marknaden” av ekologiska produkter eller
produkter under omställning inbegriper partioch detaljhandel samt nätförsäljning.

Lagring

Lagring av ekologiska produkter eller
produkter under omställning.

Aktören lagrar ekologiska produkter eller
produkter under omställning som inte har
producerats eller beretts av aktören 2.

Import

Import av ekologiska produkter eller
produkter under omställning från ett
tredjeland till unionen.

Aktören bedriver verksamheten ”import”.
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I följande situationer behöver verksamheten ”lagring” inte anges: lagring av insatsmedel (t.ex.
gödselmedel eller växtskyddsmedel vid växtproduktion eller foder vid djurproduktion) eller lagring av
ingredienser (t.ex. mjöl, salt, jäst för brödproduktion vid bearbetning).
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Export av ekologiska produkter eller
produkter under omställning från unionen till
ett tredjeland.

Export

Aktören bedriver verksamheten ”export”.

Utöver situationerna ovan ska den relevanta verksamheten också anges i följande situationer:
•

Aktören bedriver verksamheten som underleverantör för en annan aktör och ansvarar för den
ekologiska produktionen i enlighet med artikel 34.3 i förordning (EU) 2018/848.

•

Aktören har lagt ut verksamheten på en tredje part men ansvarar fortfarande för den
ekologiska produktionen och har inte överfört ansvaret till den tredje parten i enlighet med
artikel 34.3 i förordning (EU) 2018/848.

Fält 6: I detta fält anges produktkategorierna enligt artikel 35.7 i förordning (EU) 2018/848 samt
produktionsmetod. Flera alternativ kan väljas.
•

För produktkategorierna a, b och c:

Ange för verksamheten ”produktion” relevant produktkategori och om aktören på sitt jordbruksföretag
bedriver
 ekologisk produktion, förutom under omställningsperioden
 produktion under omställningsperioden
 ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion (i enlighet med artikel 9.7 i
förordning (EU) 2018/848)
Ange för verksamheterna ”beredning”, ”distribution”, ”lagring”, ”import”, ”export” eller ”utsläppande
på marknaden” relevant produktkategori och om aktören bedriver denna verksamhet med produkter
som härrör från
 ekologisk produktion, förutom under omställningsperioden
 produktion under omställningsperioden
 ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion
•

För produktkategorierna d, e, f och g:

Ange för verksamheten ”produktion” relevant produktkategori och om aktören på sitt jordbruksföretag
bedriver
 produktion av ekologiska produkter
 produktion av produkter under omställning
 ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion (i enlighet med artikel 9.7 i
förordning (EU) 2018/848)
Ange för verksamheterna ”beredning”, ”distribution”, ”lagring”, ”import”, ”export” eller ”utsläppande
på marknaden” relevant produktkategori och om aktören bedriver denna verksamhet med produkter
som härrör från
 produktion av ekologiska produkter
 produktion av produkter under omställning
 ekologisk produktion med icke-ekologisk produktion
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Även om ”produktkategori(er)” nämns i rubriken ska det i fält 6 endast lämnas uppgifter om de
produktionsmetoder som används för produktkategorierna. Det finns inga garantier att dessa
produktkategorier kan släppas ut på marknaden som ekologiska produkter eller produkter under
omställning. Till exempel kan produkter från ”djur och obearbetade animalieprodukter” och
”obearbetade vattenbruksprodukter” med produktionsmetoden ”produktion under
omställningsperioden” inte märkas med ”under omställning” på grund av artikel 10.4 i förordning
(EU) 2018/848.
Artikel 10.4 i förordning (EU) 2018/848:
”De produkter som produceras under omställningsperioden får inte saluföras som ekologiska produkter eller
produkter under omställning. Följande produkter får emellertid saluföras som produkter under omställning, om
de produceras under omställningsperioden i överensstämmelse med punkt 1:
a) Växtförökningsmaterial, förutsatt att en omställningsperiod på minst tolv månader har iakttagits.
b) Livsmedelsprodukter av vegetabiliskt ursprung och foderprodukter av vegetabiliskt ursprung, förutsatt
att produkten endast innehåller en ingrediens från jordbruksgrödor och förutsatt att en
omställningsperiod på minst tolv månader före skörden har iakttagits.”

Fält 7: Datum och ort samt namn på och underskrift av den bemyndigade person vid den behöriga
myndighet, eller i förekommande fall, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som
anges i fält 4, som intygar att den aktör eller aktörsgrupp som anges i fält 3 följer
bestämmelserna i förordning (EU) 2018/848.
Fält 8: Ange datum för certifikatets giltighetsperiod.
Fält 9: Förteckning över medlemmarna i aktörsgruppen (gäller endast aktörsgruppen): Förteckning
över medlemmarna i aktörsgruppen som ska hållas uppdaterad och stämma överens med den
förteckning över medlemmar i aktörsgruppen som fastställts av den person som ansvarar för
IKS i enlighet med artikel 36 i förordning (EU) 2018/848. Ange medlemmens namn och
adress eller annan form av identifiering av medlemmarna, t.ex. geografisk plats, unik kod eller
annan tillförlitlig identifieringsmetod.

Del II
Denna del är valfri. Behöriga myndigheter eller, i förekommande fall, kontrollmyndigheter eller
kontrollorgan får på frivillig basis fylla i uppgifterna i ett eller flera fält i del II i certifikatet.
Fält 1: Förteckning över produkter: ange för varje produkt namnet på produkten och/eller det KNnummer enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 3 som omfattar den berörda produkten. Ta
endast med produkter som får vara försedda med termer som avser ekologisk produktion i
enlighet med artikel 30 i förordning (EU) 2018/848. När det gäller bearbetade livsmedel och
bearbetat foder får endast produkter som uppfyller kraven i artikel 30.5 a och 30.6 i förordning
(EU) 2018/848 tas med.
Fält 2: Produktkvantitet: ange för varje produkt namnet på produkten och/eller det KN-nummer enligt
rådets förordning (EEG) nr 2658/873 som omfattar den berörda produkten. Ta endast med
produkter som får vara försedda med termer som avser ekologisk produktion i enlighet med
artikel 30 i förordning (EU) 2018/848 och den uppskattade kvantiteten i lämpliga enheter (kg,
liter eller antal enheter). När det gäller bearbetade livsmedel och bearbetat foder får endast
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Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).
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produkter som uppfyller kraven i artikel 30.5 a och 30.6 i förordning (EU) 2018/848 tas med.
Kvantiteten uppskattas på basis av certifikatets giltighetsperiod.
Fält 3: Uppgifter om arealen: den areal i hektar som används för en produkt med angivelse av
huruvida produkten/produkterna är ekologisk(a), under omställning eller icke-ekologisk(a).
Fält 4: Förteckning över lokaler eller enheter: aktörens eller aktörsgruppens lokaler eller enheter med
angivelse av adress eller geografisk plats samt en beskrivning av den verksamhet som avses i
del I punkt 5 i detta certifikat.
Fält 5: Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5 i detta certifikat om verksamheterna
utförs av aktören och huruvida de bedrivs för egen del eller som underleverantör som utför
verksamheten till förmån för en annan aktör och där ansvaret för den utförda verksamheten
ligger kvar hos underleverantören.
Fält 6: Beskrivning av den verksamhet som avses i del I punkt 5 i detta certifikat om det är fråga om
utlagd verksamhet med angivelse av huruvida den aktör eller aktörsgrupp som anges i del I
fält 3 behåller ansvaret för den utlagda verksamheten eller om ansvaret har överförts på
underleverantören i enlighet med artikel 34.3 i förordning (EU) 2018/848.
Fält 7: Underleverantörens namn och adress samt beskrivning av den verksamhet som
underleverantören i enlighet med artikel 34.3 i förordning (EU) 2018/848 bedriver till förmån
för den i del I fält 3 angivna aktören eller aktörsgruppen och för vilken ansvaret vad gäller
ekologisk produktion ligger kvar hos aktören eller aktörsgruppen och för vilken ansvaret inte
överförts till underleverantören.
Fält 8: Uppgifter om ackrediteringen för det kontrollorgan som anges i del I fält 4, med
ackrediteringsorganets namn och webblänken till ackrediteringsbeviset.
Fält 9: Ange alla övriga uppgifter som kan anses vara relevanta av den behöriga myndigheten eller, i
förekommande fall, den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar certifikatet.
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