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ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2304
z dnia 18 października 2021 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przepisami
dotyczącymi wydawania certyfikatów uzupełniających poświadczających niestosowanie
antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów zwierzęcych do celów wywozu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produk
cji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szcze
gólności jego art. 44 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Niektóre państwa trzecie wymagają, aby ekologiczne produkty pochodzenia zwierzęcego były produkowane bez
stosowania antybiotyków. Aby dostęp do rynków w tych państwach był łatwiejszy, podmioty lub grupy podmiotów
w Unii pragnące wywozić takie produkty powinny mieć możliwość udowodnienia za pomocą urzędowego doku
mentu, że nie stosują antybiotyków.

(2)

Na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/848 właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kon
trolne lub jednostki certyfikujące wydają certyfikat każdemu podmiotowi lub każdej grupie podmiotów, które zgło
siły swoją działalność i przestrzegają przepisów tego rozporządzenia. W celu poświadczenia, że ekologiczne pro
dukty zwierzęce są produkowane bez stosowania antybiotyków, podmiot lub grupa podmiotów powinny mieć
możliwość zwrócenia się do tych właściwych organów lub, w stosownych przypadkach, organów kontrolnych lub
jednostek certyfikujących o wydanie certyfikatu uzupełniającego. Należy ustanowić wzór tego certyfikatu uzupełnia
jącego.

(3)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczę
cia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Certyfikat uzupełniający poświadczający niestosowanie antybiotyków w ekologicznej produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego do celów wywozu
Na wniosek podmiotu lub grupy podmiotów, które posiadają już certyfikat, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (UE)
2018/848, odpowiedni właściwy organ lub, w stosownych przypadkach, odpowiedni organ kontrolny lub jednostka certy
fikująca wydają certyfikat uzupełniający poświadczający, że podmiot lub grupa podmiotów produkowały ekologiczne pro
dukty zwierzęce bez stosowania antybiotyków, jeżeli taki certyfikat jest potrzebny do celów wywozu tych produktów
z Unii. Wzór tego certyfikatu uzupełniającego jest określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
(1) Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

27.12.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 461/3

Artykuł 2
Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 października 2021 r.

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
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ZAŁĄCZNIK

CERTYFIKAT UZUPEŁNIAJĄCY POŚWIADCZAJĄCY NIESTOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW
W EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH DO CELÓW WYWOZU
1. Numer dokumentu:

2. (wybrać stosownie do przypadku)
— Podmiot
— Grupa podmiotów

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu lub grupy
podmiotów:

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

5. Numer certyfikatu wydanego operatorowi lub grupie podmiotów na podstawie art. 35 rozporządzenia (UE)
2018/848 zgodnie z załącznikiem VI do tego rozporządzenia:

Niniejszy certyfikat został wydany w celu poświadczenia, że podmiot lub grupa podmiotów (wybrać stosownie do
przypadku) wyprodukował(a) następujące ekologiczne produkty pochodzenia zwierzęcego bez stosowania
antybiotyków:
1. ………………….
2. ………………….
3. ………………….

6. Data, miejsce:

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

7. Certyfikat uzupełniający ważny od dnia……….
[wstawić datę] r. do dnia………. [wstawić datę] r.

