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PODROČJE NESKLADNOST TEŽA

SPLOŠNE ZAHTEVE Neskladnosti posameznih zahtev, predpisanih z Uredbo 848/2018/EU
MAJHNA NESKLADNOST

(rok za odpravo do 28 dni)

SPLOŠNE ZAHTEVE
Evidence, ki jih mora voditi izvajalec ali skupina izvajalcev niso v skladu z 

Uredbo 848/2018/EU, oziroma so nepopolne

MAJHNA NESKSLADNOST 

(rok za odpravo 20 dni)

SPLOŠNE ZAHTEVE

Izvajalec ali skupina izvajalcev  uporablja, oziroma je ugotovljena prisotnost 

proizvodov in snovi, ki niso v skladu z Uredbo 848/2018/EU; VELIKA NESKLADNOST

ŽIVINOREJA
V suhi snovi presežen dovoljeni delež konvencionalne krme v obroku oziroma

glede na celotno letno količino krme VELIKA NESKLADNOST

ŽIVINOREJA
Na kmetijskem gospodarstvu poteka vezana reja živali, ki ni v skladu z

Uredbo 848/2018/EU; VELIKA NESKLADNOST

ŽIVINOREJA
Natovarjanje in raztovarjanje živali poteka z uporabo kakršnegakoli

električnega spodbujevalnika za priganjanje živali; VELIKA NESKLADNOST

ŽIVINOREJA
Zdravljenje živali ne poteka v skladu s točko 1.5.2 Dela II, Priloge II Uredbe

848/2018/EU; VELIKA NESKLADNOST

ŽIVINOREJA

Izvajalec ali skupina izvajalcev hkrati neekološko in ekološko vzreja enake

vrste živali, razen pri ribogojstvu, kakor je določeno v točki 3.1.2 Dela III,

Priloge II Uredbe 848/2018/EU; VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA in ŽIVINOREJA

Izvajalec ali skupina izvajalcev predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od 

pravil ekološkega kmetovanja v skladu z Uredbo 848/2018/EU VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA in ŽIVINOREJA

Ekološka pridelava oziroma predelava ne poteka v skladu s splošnimi pravili 

kmetijske pridelave iz 5. člena Uredbe 848/2018/EU. VELIKA NESKLADNOST

SPLOŠNE ZAHTEVE

Izvajalec ali skupina izvajalcev organizaciji za kontrolo in certificiranje ne 

omogoči dostopa do objektov v skladu s 15. členom Uredbe 625/2017/EU HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

Izvajalec ali skupina izvajalcev  odkloni kontrolo organizacije za kontrolo in 

certificiranje HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

Izvajalec ali skupina zvajalcev ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 

848/2018/EU HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

Izvajalec ali skupina izvajalcev označuje oziroma oglašuje izdelke z izrazi iz 

30. člena Uredbe 848/2018/EU in ti niso proizvedeni v skladu z Uredbo 

848/2018/EU HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

Ugotovljena je bila namerna kršitev, ki se nanaša na uporabo ali prisotnost 

proizvodov in snovi, ki niso dovoljene z 848/2018/EU HUDA KRŠITEV

SKUPINA IZVAJALCEV DEJAVNOSTI

2018_848 člen 36

Pomanjkljivosti v sistemu za notranji nadzor:

(a)pridelava, predelava, priprava ali dajanje v promet proizvodov članov ali

pridelovalnih enot z začasno preklicanim ali odvzetim članstvom;

(b)dajanje v promet proizvodov, za katere je vodja sistema za notranji

nadzor prepovedal sklicevanje na ekološko pridelavo pri označevanju ali

oglaševanju;

(c)dodajanje novih članov na seznam članov ali spreminjanje dejavnosti

obstoječih članov brez upoštevanja notranjega postopka odobritve;

(d)neizvajanje letnih fizičnih pregledov člana skupine na kraju samem v

določenem letu;

(e)na seznamu članov člani z začasno preklicanim ali odvzetim članstvom

niso označeni;

(f)resna odstopanja pri ugotovitvah med notranjimi inšpekcijskimi pregledi,

ki jih izvajajo inšpektorji sistema za notranji nadzor, in uradnim nadzorom, ki

ga izvaja pristojni organ ali po potrebi nadzorni organ ali izvajalec nadzora;

(g)resne pomanjkljivosti pri uvedbi ustreznih ukrepov ali izvajanju

potrebnega nadaljnjega spremljanja v odziv na neskladje, ki so ga ugotovili

inšpektorji sistema za notranji nadzor ali pristojni organ ali po potrebi

nadzorni organ izvajalca nadzora;

(h)neustrezno število ali neustrezne kompetence inšpektorjev sistema za

notranji nadzor za vrsto, strukturo, velikost, proizvode, dejavnosti in obseg

ekološke pridelave skupine

HUDA KRŠITEV Z ODVZEMOM 

CERTIFIKATA

 CELI SKUPINI IZVAJALCEV 

DEJAVNOSTI 

Opozorilo izda kontrolor v primeru, ko ugotovljena neskladnost ni vezana na zahteve normativnih dokumentov za ekološko predelavo vendar jo mora 

izvajalec do naslednje redne kontrole ustrezno odpraviti. Odprava se na naslednji kontroli tudi preveri. Če neskladnost (opozorilo) ni bila uspešno 

odpravljena, preide v "majhno neskladnost".
Majhno neskladnost mora izvajalec odpraviti najkasneje v roku, ki je opredeljen za posamezno neskladnost. Odprava neskladnosti je možna preko 

dokumentacije ali ogleda na terenu. V primeru prekoračitve roka za odpravo ali v primeru, da neskladnost ni ustrezno odpravljena, preide v "veliko 

neskladnost". 

Velike neskladnosti ni možno odpraviti. Izvajalcu se zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila. Z izvajalcem 

ostajamo v pogodbenem razmerju. Za ponovno pridobitev certifikata za ekološko predelavo  mora izvajalec predložiti dokazila o odpravi neskladnosti.  

Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.

Hudih kršitev ni možno odpraviti. Hudo kršitev  določi (razen v primeru poneverbe) vodja certifikacijskega organa BV. Certifikat se ne izda oz. se prekliče za 

vse proizvode ter prekine tudi pogodba. Izvajalec se lahko vključi v proces certificiranja ekološke predelave  šele po preteku 6 mesecev od izdaje odločbe o 


