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ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Απριλίου 2021
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 9,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 παρατίθεται το υπόδειγμα πιστοποιητικού που πρέπει να εκδίδεται για
κάθε επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων που έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητά της στις αρμόδιες αρχές του κράτους
μέλους στο οποίο ασκείται η δραστηριότητα και συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί
η εναρμονισμένη εφαρμογή, το υπόδειγμα πιστοποιητικού περιέχει κοινά στοιχεία, τα οποία είναι υποχρεωτικά σε όλα τα
κράτη μέλη, όπως η επωνυμία και η διεύθυνση, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων και οι κατηγορίες προϊόντων. Ωστόσο,
οι αρμόδιες αρχές ή, κατά περίπτωση, οι αρχές ελέγχου ή οι φορείς ελέγχου που εκδίδουν το πιστοποιητικό μπορούν να
αποφασίσουν να ζητήσουν συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες όπως λεπτομερή κατάλογο προϊόντων, πληροφορίες
σχετικά με τη γη και τις εγκαταστάσεις, κατάλογο υπεργολάβων και πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του φορέα
ελέγχου. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προστεθεί ειδικό μέρος στο πιστοποιητικό.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την
ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

(1) ΕΕ L 150 της 14.6.2018, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2018/848 ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μέρος I: Υποχρεωτικά στοιχεία

1. Αριθμός εγγράφου

2. (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση)
• Επιχείρηση
• Ομάδα επιχειρήσεων – βλέπε σημείο 9

3. Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης ή της ομάδας επι
χειρήσεων:

4. Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής ή, κατά περί
πτωση, της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου της επιχεί
ρησης ή της ομάδας επιχειρήσεων και κωδικός αριθμός στην
περίπτωση αρχής ελέγχου ή φορέα ελέγχου:

5. Δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης ή της ομάδας επιχειρήσεων (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση)
•

Παραγωγή

•

Παρασκευή

•

Διανομή/Διάθεση στην αγορά

•

Αποθήκευση

•

Εισαγωγή

•

Εξαγωγή

6. Κατηγορία ή κατηγορίες των προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) και μέθοδοι παραγωγής (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση)
α) αμεταποίητα φυτά και φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
Μέθοδος παραγωγής:
☐ βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
☐ παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
β) ζώα και αμεταποίητα ζωικά προϊόντα
Μέθοδος παραγωγής:
☐ βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
☐ παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
γ) φύκη και αμεταποίητα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
Μέθοδος παραγωγής:
☐ βιολογική παραγωγή εκτός της περιόδου μετατροπής
☐ παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
δ) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, για χρήση ως τρόφιμα
Μέθοδος παραγωγής:
☐ παραγωγή βιολογικών προϊόντων
☐ παραγωγή προϊόντων υπό μετατροπή
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της
14.6.2018, σ. 1).
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ε) ζωοτροφές
Μέθοδος παραγωγής:
☐ παραγωγή βιολογικών προϊόντων
☐ παραγωγή προϊόντων υπό μετατροπή
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
στ) οίνος
Μέθοδος παραγωγής:
☐ παραγωγή βιολογικών προϊόντων
☐ παραγωγή προϊόντων υπό μετατροπή
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
ζ) άλλα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 ή που δεν καλύπτονται από τις
προηγούμενες κατηγορίες
Μέθοδος παραγωγής:
☐ παραγωγή βιολογικών προϊόντων
☐ παραγωγή προϊόντων υπό μετατροπή
☐ βιολογική παραγωγή με μη βιολογική παραγωγή
Με το παρόν έγγραφο, που εκδίδεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, πιστοποιείται ότι η επιχείρηση ή η ομάδα
επιχειρήσεων (επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση) συμμορφώνεται με τον εν λόγω κανονισμό.
7. Ημερομηνία, τόπος
Όνομα και υπογραφή εξ ονόματος της εκδίδουσας αρμόδιας
αρχής ή, κατά περίπτωση, της εκδίδουσας αρχής ελέγχου ή του
εκδίδοντα φορέα ελέγχου:

8. Το πιστοποιητικό ισχύει από .............. [αναγράψτε ημερομη
νία] έως ............ [αναγράψτε ημερομηνία]

9. Κατάλογος των μελών της ομάδας επιχειρήσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
Ονομασία μέλους

Διεύθυνση ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης του μέλους

Μέρος II: Ειδικά προαιρετικά στοιχεία
Να συμπληρωθεί ένα ή περισσότερα στοιχεία εάν το αποφασίσει η αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, η αρχή ελέγχου ή ο
φορέας ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό για την επιχείρηση ή την ομάδα επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 35 του
κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.
1. Κατάλογος προϊόντων
Ονομασία του προϊόντος και/ή κωδικός συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) όπως αναφέρεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2) για τα προϊόντα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848

☐
☐

Βιολογικό
Υπό μετατροπή

(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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2. Ποσότητα προϊόντων
Ονομασία του προϊόντος και/ή κωδικός ΣΟ όπως αναφέρεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τα προϊόντα που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
2018/848

☐
☐

Βιολογικό
Υπό μετατροπή

Εκτιμώμενη ποσότητα σε
χιλιόγραμμα, λίτρα ή, κατά
περίπτωση, σε αριθμό μονάδων

☐
☐
☐

Βιολογικό
Υπό μετατροπή
Μη βιολογικό

Έκταση σε εκτάρια

3. Πληροφορίες για τη γη

Ονομασία του προϊόντος

4. Κατάλογος εγκαταστάσεων ή μονάδων όπου η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων ασκεί τη δραστηριότητα
Περιγραφή της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων που
αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5 του μέρους I

Διεύθυνση ή στοιχεία γεωεντοπισμού

5. Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκείται/-ούνται από την επιχείρηση ή την ομάδα
επιχειρήσεων και κατά πόσον η δραστηριότητα ή οι δραστηριότητες ασκείται/-ούνται για ίδιο σκοπό ή στο πλαίσιο
υπεργολαβίας για λογαριασμό άλλης επιχείρησης, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει υπεύθυνος για τη δραστηριότητα ή τις
δραστηριότητες που ασκείται/-ούνται

Περιγραφή της δραστηριότητας ή των
δραστηριοτήτων που αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5
του μέρους I

☐
☐

Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων για ίδιο σκοπό
Άσκηση δραστηριότητας/δραστηριοτήτων ως υπεργολάβος για
λογαριασμό άλλης επιχείρησης, ενώ ο υπεργολάβος παραμένει
υπεύθυνος για τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που
ασκείται/-ούνται

6. Πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες που ασκεί τρίτο μέρος με υπεργολαβία σύμφωνα με το
άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848
Περιγραφή της δραστηριότητας ή των
δραστηριοτήτων που αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5
του μέρους I

☐
☐

Η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων παραμένει υπεύθυνη
Υπεύθυνο είναι το τρίτο μέρος, ως υπεργολάβος
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7. Κατάλογος υπεργολάβων που ασκούν δραστηριότητα ή δραστηριότητες για την επιχείρηση ή την ομάδα επιχειρήσεων σύμφωνα
με το άρθρο 34 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848, για τις οποίες η επιχείρηση ή η ομάδα επιχειρήσεων παραμένει
υπεύθυνη όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή και για τις οποίες δεν έχει μεταβιβάσει την εν λόγω ευθύνη στον υπεργολάβο
Ονομασία και διεύθυνση

Περιγραφή της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων που
αναφέρεται/-ονται στο σημείο 5 του μέρους I

8. Πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του φορέα ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ)
2018/848
α) ονομασία του οργανισμού διαπίστευσης·
β) υπερσύνδεσμος προς το πιστοποιητικό διαπίστευσης.
9. Άλλες πληροφορίες »

