
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1006 

z dne 12. aprila 2021

o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki 
potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE –dd

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 35(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Priloga VI k Uredbi (EU) 2018/848 določa vzorec certifikata, ki se izda kateremu koli izvajalcu dejavnosti ali skupini 
izvajalcev dejavnosti, ki je priglasila svojo dejavnost pristojnim organom države članice, v kateri se dejavnost izvaja, 
in ki ravna v skladu z navedeno uredbo. Za zagotovitev usklajenega izvajanja vzorec certifikata vsebuje skupne 
elemente, ki so obvezni v vseh državah članicah, kot so ime in naslov, dejavnosti izvajalcev dejavnosti ter kategorije 
proizvodov. Vendar se lahko pristojni organi ali po potrebi nadzorni organi ali izvajalci nadzora, ki izdajo certifikat, 
odločijo, da bodo zahtevali posebne dodatne informacije, kot so podroben seznam proizvodov, informacije 
o zemljišču in prostorih, seznam podizvajalcev ter informacije o akreditaciji izvajalca nadzora. Zato je primerno 
v certifikat dodati zadevni namenski del.

(2) Uredbo (EU) 2018/848 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(3) Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 
2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (EU) 2018/848 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. aprila 2021

Za Komisijo
predsednica

Ursula VON DER LEYEN

(1) UL L 150, 14.6.2018, str. 1.
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PRILOGA 

„PRILOGA VI

VZOREC CERTIFIKATA 

CERTIFIKAT V SKLADU S ČLENOM 35(1) UREDBE (EU) 2018/848 O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN 
OZNAČEVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODOV

Del I: Obvezni elementi

1. Številka dokumenta: 2. (izberite, kot je ustrezno)
• Izvajalec dejavnosti
• Skupina izvajalcev dejavnosti – glej točko 9

3. Ime in naslov izvajalca dejavnosti ali skupine izvajalcev 
dejavnosti:

4. Ime in naslov pristojnega organa ali po potrebi nadzorne
ga organa ali izvajalca nadzora nad izvajalcem dejavnosti 
ali skupino izvajalcev dejavnosti ter šifra v primeru na
dzornega organa ali izvajalca nadzora:

5. Dejavnost/-i izvajalca dejavnosti ali skupine izvajalcev dejavnosti (izberite, kot je ustrezno):

• pridelava

• priprava

• distribucija / dajanje v promet

• skladiščenje

• uvoz

• izvoz

6. Kategorija/-e proizvodov iz člena 35(7) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter metode pridelave 
(izberite, kot je ustrezno):

(a) nepredelane rastline in rastlinski proizvodi, vključno s semeni in drugim rastlinskim razmnoževalnim materialom
Metoda pridelave:
☐ ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve
☐ pridelava v obdobju preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(b) živina in nepredelani proizvodi iz živine
Metoda pridelave:
☐ ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve
☐ pridelava v obdobju preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(c) alge in nepredelani proizvodi iz akvakulture
Metoda pridelave:
☐ ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve
☐ pridelava v obdobju preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(d) predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano
Metoda pridelave:
☐ pridelava ekoloških proizvodov
☐ pridelava proizvodov iz preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(1) Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).
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(e) krma
Metoda pridelave:
☐ pridelava ekoloških proizvodov
☐ pridelava proizvodov iz preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(f) vino
Metoda pridelave:
☐ pridelava ekoloških proizvodov
☐ pridelava proizvodov iz preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(g) ostali proizvodi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2018/848 ali proizvodi, ki ne spadajo v prej navedene kategorije
Metoda pridelave:
☐ pridelava ekoloških proizvodov
☐ pridelava proizvodov iz preusmeritve
☐ ekološka pridelava z neekološko pridelavo

Ta dokument je bil izdan v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 kot potrdilo, da izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev 
dejavnosti (izberite, kot je ustrezno) izpolnjuje zahteve iz navedene uredbe.

7. Datum, kraj:
Ime in podpis v imenu pristojnega organa izdajatelja ali po 
potrebi nadzornega organa ali izvajalca nadzora:

8. Certifikat je veljaven od ….[vstaviti datum] do….[vstaviti 
datum].

9. Seznam članov skupine izvajalcev dejavnosti, kakor je opredeljena v členu 36 Uredbe (EU) 2018/848

Ime člana Naslov ali druga oblika identifikacije člana

Del II: Posebni neobvezni elementi

Izpolnite z enim ali več elementov, če tako odloči pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec 
nadzora, ki izda certifikat izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev dejavnosti v skladu s členom 35 Uredbe (EU) 
2018/848.

1. Seznam proizvodov

Ime proizvoda in/ali oznaka kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Sveta (EGS)  
št. 2658/87 (2) za proizvode s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/848

☐ ekološki
☐ iz preusmeritve

(2) Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, 
str. 1).
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2. Količina proizvodov

Ime proizvoda in/ali oznaka KN iz Uredbe (EGS)  
št. 2658/87 za proizvode s področja uporabe Uredbe 
(EU) 2018/848

☐ ekološki
☐ iz preusmeritve

Količina, ocenjena v kilogramih, 
litrih ali po potrebi po številu enot

3. Informacije o zemljišču

Ime proizvoda
☐ ekološki
☐ iz preusmeritve
☐ neekološki

Površina v hektarih

4. Seznam prostorov ali enot, v katerih dejavnost izvaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti

Naslov ali geolokacija Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

5. Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti, in o tem, 
ali se dejavnost oziroma dejavnosti izvajajo za svoj namen ali kot podizvajalec, ki izvaja dejavnost oziroma dejavnosti za 
drugega izvajalca dejavnosti, medtem ko podizvajalec ostaja odgovoren za dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

☐ Izvajanje dejavnosti za svoj namen
☐ Izvajanje dejavnosti kot podizvajalec za drugega izvajalca 

dejavnosti, medtem ko podizvajalec ostaja odgovoren za 
dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

6. Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja podizvajalska tretja oseba v skladu s členom 34(3) Uredbe 
(EU) 2018/848

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I
☐ Odgovoren ostaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev 

dejavnosti
☐ Odgovorna je podizvajalska tretja oseba
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7. Seznam podizvajalcev, ki izvajajo dejavnost ali dejavnosti za izvajalca dejavnosti ali skupino izvajalcev dejavnosti 
v skladu s členom 34(3) Uredbe (EU) 2018/848, za katere izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti ostaja 
odgovorna za ekološko pridelavo in za katere navedene odgovornosti ni prenesla na podizvajalca

Ime in naslov Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

8. Informacije o akreditaciji izvajalca nadzora v skladu s členom 40(3) Uredbe (EU) 2018/848:

(a) ime akreditacijskega organa;

(b) povezava do potrdila o akreditaciji.

9. Druge informacije

“
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