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 226 22
3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu

2. (wybrać odpowiedni)
☒ Podmiot

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w

lub grupy podmiotów:

stosownych przypadkach, organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej właściwych dla
podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer
kodu w przypadku organu kontrolnego lub
jednostki certyfikującej:

EKO-SAD BRODA Witold Rak
ul. Laskowa 23
05-600 Grójec
Polska

Bioekspert sp. z o.o.
ul. Belgijska 5 m 4
02-511 Warszawa
PL-EKO-04

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią):
☒ Przygotowywanie

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) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
☒ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
(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).

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 11.05.2022 r., Warszawa
Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu
wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach,
organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

Teresa Piwońska

8.

Certyfikat ważny od dnia 11.05.2022 r. do dnia
31.10.2023 r.

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

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji

gruszki suszone

☒ ekologiczny

jabłka suszone

☒ ekologiczny

sok gruszka-jabłko-malina

☒ ekologiczny

sok gruszka-jabłko-mięta

☒ ekologiczny

sok gruszkowo-jabłkowy

☒ ekologiczny

sok jabłkowo-miętowy

☒ ekologiczny

sok jabłkowy

☒ ekologiczny

śliwki suszone

☒ ekologiczny

(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).

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
Dotyczy Certyfikatu Nr P226 22

