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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/1006
2021 m. balandžio 12 d.
kuriuo dėl sertifikato, kuriuo patvirtinama atitiktis ekologinės gamybos taisyklėms, pavyzdžio iš
dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos
ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (1), ypač į jo
35 straipsnio 9 dalį,
kadangi:
(1)

Reglamento (ES) 2018/848 VI priede nustatytas sertifikato, kuris turi būti išduotas bet kuriam veiklos vykdytojui
arba veiklos vykdytojų grupei, pranešusiems apie savo veiklą valstybės narės, kurioje vykdoma veikla,
kompetentingoms institucijoms, ir atitinkantiems to reglamento reikalavimus, pavyzdys. Siekiant užtikrinti darnų
įgyvendinimą, sertifikato pavyzdyje nurodomi bendri elementai, kurie yra privalomi visose valstybėse narėse,
konkrečiai, vardas ir pavardė arba pavadinimas ir adresas, veiklos vykdytojų veikla ir produktų kategorijos. Tačiau
sertifikatą išduodančios kompetentingos institucijos arba tam tikrais atvejais kontrolės institucijos ar kontrolės
įstaigos gali nuspręsti reikalauti konkrečios papildomos informacijos, pavyzdžiui, išsamaus produktų sąrašo,
informacijos apie žemę ir patalpas, subrangovų sąrašo ir informacijos apie kontrolės įstaigos akreditavimą. Todėl
tikslinga į sertifikatą įtraukti specialią dalį;

(2)

todėl Reglamentas (ES) 2018/848 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo Reglamento (ES) 2018/848 taikymo
pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (ES) 2018/848 VI priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

(1) OL L 150, 2018 6 14, p. 1.
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PRIEDAS
„VI PRIEDAS
SERTIFIKATO PAVYZDYS
SERTIFIKATAS PAGAL REGLAMENTO (ES) 2018/848 DĖL EKOLOGINĖS GAMYBOS IR EKOLOGIŠKŲ
PRODUKTŲ ŽENKLINIMO 35 STRAIPSNIO 1 DALĮ

I dalis: Privalomi elementai

1. Dokumento numeris

2. (Pažymėkite atitinkamą langelį)
• Veiklos vykdytojas
• Veiklos vykdytojų grupė – žr. 9 punktą

3. Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės vardas ir
pavardė arba pavadinimas ir adresas

4. Kompetentingos institucijos arba, tam tikrais atvejais,
veiklos vykdytojo ar veiklos vykdytojų grupės kontrolės
institucijos arba kontrolės įstaigos pavadinimas ir adresas,
o kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos atveju –
kodo numeris

5. Veiklos vykdytojo arba veiklos vykdytojų grupės veikla (-os) (pasirinkite atitinkamai)
•

Gamyba

•

Paruošimas

•

Platinimas / pateikimas rinkai

•

Sandėliavimas

•

Importas

•

Eksportas

6. Produktų kategorija ar kategorijos, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 (1)
35 straipsnio 7 dalyje, ir gamybos metodai (pasirinkite, jei reikia)
a) neperdirbti augalai ir augaliniai produktai, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą
Gamybos metodas:
☐ Ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ gamyba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
b) ūkiniai gyvūnai ir neperdirbti gyvulininkystės produktai
Gamybos metodas:
☐ ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ gamyba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
c) dumbliai ir neperdirbti akvakultūros produktai
Gamybos metodas:
☐ ekologinė gamyba, išskyrus gamybą perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ gamyba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
d) maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai, įskaitant akvakultūros produktus
Gamybos metodas:
☐ ekologiškų produktų gamyba
☐ perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų gamyba
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
(1) 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų
ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL L 150, 2018 6 14, p. 1).
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e) pašarai
Gamybos metodas:
☐ ekologiškų produktų gamyba
☐ perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų gamyba
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
f) vynas
Gamybos metodas:
☐ ekologiškų produktų gamyba
☐ perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų gamyba
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
g) kiti produktai, išvardyti Reglamento (ES) 2018/848 I priede arba nepriklausantys pirmiau nurodytoms kategorijoms:
Gamybos metodas:
☐ ekologiškų produktų gamyba
☐ perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų gamyba
☐ ekologinė gamyba kartu su neekologine gamyba
Šis dokumentas išduotas pagal Reglamento (ES) 2018/848 nuostatas siekiant patvirtinti, kad veiklos vykdytojas ar veiklos
vykdytojų grupė (pasirinkite atitinkamai) laikosi to reglamento reikalavimų.
7. Data, vieta
Vardas, pavardė ir parašas išduodančiosios kompetentingos
institucijos arba, tam tikrais atvejais, kontrolės institucijos ar
kontrolės įstaigos vardu:

8. Sertifikatas galioja nuo ……… [įrašyti datą] iki ………
[įrašyti datą]

9. Veiklos vykdytojų grupių narių, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2018/848 36 straipsnyje, sąrašas
Nario vardas ir pavardė arba pavadinimas

Adresas arba kita nario tapatybės nustatymo forma

II dalis. Specialūs neprivalomi elementai
Vienas ar daugiau elementų, kuriuos reikia nurodyti, jei taip nusprendžia kompetentinga institucija arba, tam tikrais
atvejais, kontrolės institucija ar kontrolės įstaiga, pagal Reglamento (ES) 2018/848 35 straipsnį išduodanti
sertifikatą veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei.
1. Produktų katalogas
Produktų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2018/848, pavadinimas ir (arba)
Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, nurodytas Tarybos reglamente (EEB)
Nr. 2658/87 (2)

☐
☐

Ekologiškas
Perėjimo prie ekologinės gamy
bos laikotarpio

(2) 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL
L 256, 1987 9 7, p. 1).
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2. Produktų kiekis
Produktų, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2018/848,
pavadinimas ir (arba) Kombinuotosios nomenklatūros
(KN) kodas, nurodytas Reglamente (EEB) Nr. 2658/87

☐
☐

Ekologiškas
Perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpio

Apskaičiuotas kiekis kilogramais,
litrais arba, atitinkamais atvejais,
vienetų skaičiumi

☐
☐

Ekologiškas
Perėjimo prie ekologinės
gamybos laikotarpio
Neekologiškas

Plotas hektarais

3. Informacija apie žemę

Produkto pavadinimas

☐

4. Patalpų arba gamybos vienetų, kuriuose veiklą vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, sąrašas
Adresas arba geografinė vieta

I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas

5. Informacija apie veiklą ar veiklas, kurią (-ias) vykdo veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė, ir informacija apie
tai, ar veikla arba veiklos vykdoma (-os) savo reikmėms, ar kaip subrangovo veikla (-os) kitam veiklos vykdytojui, kai
subrangovas išlieka atsakingas už vykdomą veiklą ar veiklas

I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų
aprašymas

☐
☐

Veiklos / veiklų vykdymas savo reikmėms
Veiklos / veiklų vykdymas, kaip subrangovo veikla kitam veiklos
vykdytojui, kai subrangovas išlieka atsakingas už vykdomą veiklą
ar veiklas

6. Informacija apie trečiosios šalies veiklą arba veiklas, kurią (-ias) pagal subrangos sutartį vykdo trečioji šalis, pagal
Reglamento (ES) 2018/848 34 straipsnio 3 dalį
I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų
aprašymas

☐
☐

Veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė lieka atsakingi
Atsakinga trečioji šalis
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7. Subrangovų, vykdančių veiklą ar veiklas veiklos vykdytojui arba veiklos vykdytojų grupei pagal Reglamento (ES)
2018/848 34 straipsnio 3 dalį, už kurią (-ias) veiklos vykdytojas arba veiklos vykdytojų grupė lieka atsakingi, kai tai yra
ekologinė gamyba, ir veikla arba veiklos, dėl kurios (-ių) atsakomybė neperduodama subrangovui, sąrašas
Pavardė arba pavadinimas ir adresas

I dalies 5 punkte nurodytos veiklos arba veiklų aprašymas

8. Informacija apie kontrolės įstaigos akreditavimą pagal Reglamento (ES) 2018/848 40 straipsnio 3 dalį
a) akreditavimo įstaigos pavadinimas;
b) saitas į akreditavimo pažymėjimą.
9. Kita informacija“

