CERTYFIKAT ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI
EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Część I: Elementy obowiązkowe
1. Numer dokumentu

P 158 22-1
3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu
lub grupy podmiotów:

AG FEEDING Sp. z o. o.
Paczewo 13
83-340 Sierakowice

2. (wybrać odpowiedni)
☒ Podmiot
☐ Grupa podmiotów – zob. pkt 9

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w
stosownych przypadkach, organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej właściwych dla
podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer
kodu w przypadku organu kontrolnego lub
jednostki certyfikującej:

Bioekspert sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 m 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04
5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią):
☐ Produkcja
☐ Przygotowywanie
☒ Dystrybucja / Wprowadzanie do obrotu
☐ Przechowywanie
☐ Import
☒ Eksport

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać odpowiednią)
a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☒ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

e)

pasze
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
f) wino
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte
poprzednimi kategoriami
Metoda produkcji:
☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
☐ produkcja w okresie konwersji
☐ produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna
Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa
podmiotów (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia.
7.

Data, miejsce 04.03.2022 r., Warszawa
Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu

8.

Certyfikat ważny od dnia 04.03.2022 r. do dnia
31.07.2023 r.

wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach,
organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

Teresa Piwońska

9. Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848
Nazwa

Adres lub inna forma identyfikacji

-

-

-

-

-

-

Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe
Należy podać odpowiednie informacje, zgodnie z decyzją właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, organu
kontrolnego lub jednostki certyfikującej, która wydaje certyfikat podmiotowi lub grupie podmiotów zgodnie z art. 35
rozporządzenia (UE) 2018/848.

1.

Wykaz produktów
Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 (2) dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE)
2018/848

agrest mrożony
aronia liofilizowana (cały owoc, grys, połówki,
proszek)
aronia mrożona
aronia suszona (cały owoc, grys, proszek)
banany liofilizowane (grys, plastry, kostka, proszek)
bez czarny liofilizowany (cały owoc, grys, połówki,
proszek)
bez czarny mrożony
błonnik kakaowy
błonnik orkiszowy
borówka amerykańska liofilizowana (cały owoc, grys,
proszek)
borówka brusznica liofilizowana (cały owoc, grys,
proszek)
borówka czarna liofilizowana (cały owoc, grys,
proszek)
borówka czerwona mrożona
ciecierzyca
gorczyca
groch
imbir (proszek)
izolat białka grochowego
izolat białka ryżowego
jabłka mrożone
jagoda kanadyjska mrożona
jagoda leśna mrożona
jeżyny liofilizowane (cały owoc, grys, proszek)
jeżyny mrożone
kolendra
kurkuma (proszek)
jabłka liofilizowane (grys, kostka, segment, plastry,
proszek)
łubin (ziarno)
łuska gryczana
łuska kakaowa
łuska owsiana
makuch lniany
makuch rzepakowy
makuch sojowy
maliny liofilizowane (cały owoc, grys, proszek)
maliny mrożone
mąka gryczana

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji

☒ ekologiczny

mąka lniana brązowa
mąka lniana złota
mąka łubinowa
mąka z ciecierzycy
mąka z gorczycy
mąka z prosa
mąka z soczewicy
mąka żytnia
mieszanka błonników
olej lniany
olej rzepakowy
olej sojowy
ostropest (nasiona)
otręby pszenne
otręby żytnie
owies (ziarno)
pestki dyni
płatki owsiane
porzeczka czarna liofilizowana (cały owoc, grys,
proszek)
porzeczka czarna mrożona
porzeczka czerwona liofilizowana (cały owoc, grys,
proszek)
porzeczka czerwona mrożona
preparat błonnikowy aroniowy
preparat błonnikowy gryczany
preparat błonnikowy jabłkowy
preparat błonnikowy owsiany
preparat błonnikowy pszenny
preparat błonnikowy z czarnego bzu
preparat błonnikowy żytni
proso
pszenica (ziarno)
rabarbar mrożony
rzepak (ziarno)
siano granulowane
siemię lniane brązowe
siemię lniane złote
słonecznik
soczewica
soja (ziarno)
sok NFC aroniowy
sok NFC gruszkowy
sok NFC jabłkowy
sok NFC jagodowy
sok NFC jeżynowy
sok NFC malinowy
sok NFC rabarbarowy
sok NFC śliwkowy
sok NFC truskawkowy
sok NFC wiśniowy
sok NFC z borówki brusznicy

sok NFC z czarnego bzu
sok NFC z czarnej porzeczki
sok NFC z czerwonej porzeczki
sok zagęszczony aroniowy
sok zagęszczony gruszkowy
sok zagęszczony jabłkowy
sok zagęszczony jeżynowy
sok zagęszczony malinowy
sok zagęszczony marchwiowy
sok zagęszczony z borówki brusznicy
sok zagęszczony z buraka ćwikłowego
sok zagęszczony z czarnego bzu
sok zagęszczony z czarnej jagody
sok zagęszczony z czarnej porzeczki
sok zagęszczony z czerwonej porzeczki
sok zagęszczony z rabarbaru
śliwki liofilizowane (połówki, grys, proszek)
truskawki liofilizowane (cały owoc, połówki, plastry,
grys, proszek)
truskawki mrożone
wiśnie liofilizowane (cały owoc, połówki, plastry,
grys, proszek)
wiśnie mrożone
wytłok z aronii
wytłok z imbiru
wytłok z jabłek
wytłok z jabłek (proszek)
wytłok z kurkumy
wytłok z czarnego bzu
żurawina mrożona
żyto (ziarno)
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

2. Ilość produktów
Nazwa produktu lub kod CN zgodnie z
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/8 dla
produktów objętych zakresem rozporządzenia
(UE) 2018/848
-

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji
-

Szacowana ilość w
kilogramach, litrach lub, w
stosownych przypadkach, w
liczbie jednostek
-

3. Informacje o gruntach
Nazwa produktu
-

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji
☐ nieekologiczny
-

Powierzchnia w hektarach
-

4. Wykaz obiektów lub jednostek, w których prowadzona jest działalność przez podmiot lub grupę podmiotów
Adres lub dane geolokalizacyjne

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

Paczewo 13, 83-340 Sierakowice

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu

ul. T. Wendy 15, 81-341 Gdynia

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu

5. Informacje o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest
prowadzona do własnych celów, czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz
innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny jest podwykonawca.
Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

☐ Prowadzenie działalności do własnych celów
☐ Prowadzenie działalności w charakterze
podwykonawcy na rzecz innego podmiotu, przy
czym za prowadzoną działalność jest
odpowiedzialny podwykonawca

-

-

6. Informacje o działalności prowadzonej przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo, zgodnie z art.
34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848
Opis działalności, o której mowa w części I pkt
5

☐ Odpowiedzialny jest podmiot lub grupa podmiotów
☐ Odpowiedzialna jest strona trzecia, której zlecono
podwykonawstwo

-

-

7. Wykaz podwykonawców prowadzących działalność na rzecz podmiotu lub grupy podmiotów zgodnie z art.
34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848, za którą podmiot lub grupa podmiotów jest odpowiedzialna w
odniesieniu do produkcji ekologicznej i za którą podmiot lub grupa podmiotów nie przeniosła odpowiedzialności
na podwykonawcę
Nazwa (imię i nazwisko) i adres

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5

-

-

8. Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848
a) nazwa jednostki akredytującej: Polskie Centrum Akredytacji
b) link do certyfikatu akredytacji: https://bioekspert.pl/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/

9. Informacje pozostałe

