LUONNONMUKAISEN TUOTANNON
SERTIFIKAATTIMALLIN TÄYTTÖOHJEET
Tämä asiakirja on maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston valmisteluasiakirja. Se on
laadittu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Sillä ei ole tarkoitus tuottaa oikeudellisesti sitovia
vaikutuksia, eikä se luonteensa vuoksi rajoita toimenpiteitä, joita komissio tai jäsenvaltio
mahdollisesti toteuttaa asetuksen (EU) 2018/848 täytäntöönpanon yhteydessä, eikä näitä
säännöksiä koskevaa oikeuskäytäntöä.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on tarjota toimivaltaisille viranomaisille tai tapauksen mukaan
valvontaviranomaisille tai tarkastuslaitoksille yhteinen lähestymistapa asetuksen (EU) 2018/848 1
liitteessä VI vahvistetun luonnonmukaisen tuotannon toimijan tai toimijaryhmän sertifikaatin
täyttämiseen.
Ohjeet asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä VI vahvistetun ja asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklassa
tarkoitetun sertifikaattimallin pakollisen ja vapaavalinnaisen osan täyttämiseen.

I osa
Tämä osa on pakollinen. Toimivaltaisten viranomaisten taikka tapauksen mukaan
valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten on täytettävä tiedot sertifikaatin I osan kenttiin.
Kenttä 1:

Asiakirjan numero: sertifikaatin yksilöllinen koodi.

Kenttä 2:

Merkitään, annetaanko sertifikaatti toimijalle vai toimijaryhmälle.

Kenttä 3:

Toimijan tai toimijaryhmän nimi, postiosoite ja maa.

Kenttä 4:

Toimijan tai toimijaryhmän toimivaltaisen viranomaisen taikka tapauksen mukaan
valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen nimi ja osoite sekä valvontaviranomaisen
tai tarkastuslaitoksen tunnusnumero asetuksen (EU) 2018/848 liitteessä V olevan 2
kohdan nojalla.

Kenttä 5:

Toimijan tai toimijaryhmän toimiala(t): määritellyssä tilanteessa ilmoitettava toimiala:
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/848, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018,
luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (EUVL L 150, 14.6.2018, s. 1).
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Määritelmät

Määritellyssä tilanteessa ilmoitettava toimiala

Tuotanto asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 8
alakohdassa tarkoitetulla ”tilalla”, mukaan lukien
sienten ja levien tuotanto sekä luonnonvaraisten
kasvien, levien ja sienten kerääminen.
’tilalla’ (tarkoitetaan) kaikkia yhteisesti johdettuja
tuotantoyksikköjä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
tarkoitettujen elävien tai jalostamattomien
maataloustuotteiden, myös vesiviljelystä ja
mehiläishoidosta peräisin olevien tuotteiden tai
liitteessä I lueteltujen tuotteiden, paitsi eteeristen
öljyjen ja hiivojen, tuottamiseksi.

Tuotanto

Toimijan toimiala on ”tuotanto”.

Asetuksen (EU) 2018/848 3 artiklan 44 kohdassa
tarkoitettu valmistus (koskee myös eteeristen
öljyjen ja hiivan tuotantoa)
’valmistuksella’ (tarkoitetaan) luonnonmukaisten
tuotteiden tai siirtymävaiheen tuotteiden säilömistä tai
jalostusta tai mitä tahansa muuta jalostamattoman
tuotteen käsittelyä alkuperäistä tuotetta muuttamatta,
kuten teurastus, paloittelu, puhdistus tai jauhatus, sekä
pakkaamista, merkitsemistä tai luonnonmukaista
tuotantotapaa osoittavien merkintöjen muuttamista.

Valmistus

Toimijan toimiala on ”valmistus”.

Luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen tuotteiden
jakelu, mukaan lukien tällaisten tuotteiden
kerääminen ja kuljetus ja/tai asetuksen (EU)
2018/848 3 artiklan 48 alakohdassa määritelty
markkinoille saattaminen.
Jakelu /
Markkinoille
saattaminen

’markkinoille saattamisella’ (tarkoitetaan)
elintarvikkeen tai rehun hallussapitämistä niiden
myyntiä varten, myös myytäväksi tarjoamista tai muuta
joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa
siirtoa sekä itse myyntiä, jakelua ja muita
siirtomuotoja.

Toimija jakaa ja/tai saattaa markkinoille
luonnonmukaisia tai siirtymävaiheen tuotteita,
joita toimija ei ole tuottanut tai valmistanut.

Huom. Luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen
tuotteiden ”markkinoille saattaminen” käsittää
tukku-, vähittäis- ja verkkokaupan.

Varastointi

Luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen tuotteiden
varastointi

Toimija varastoi luonnonmukaisia tai
siirtymävaiheen tuotteita, joita toimija ei ole
tuottanut tai valmistanut. 2

Tuonti

Luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen tuotteiden
tuonti kolmannesta maasta unioniin

Toimijan toimiala on ”tuonti”.

Vienti

Luonnonmukaisten tai siirtymävaiheen tuotteiden
vienti unionista kolmanteen maahan

Toimijan toimiala on ”vienti”.
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Seuraavissa tilanteissa varastointia ei tarvitse ilmoittaa toimialana: tuotantopanosten varastointi
(esim. lannoitteet tai kasvinsuojeluaineet kasvituotannossa tai rehueläintuotannossa jne.) tai
ainesosien varastointi (esim. jauho, suola, leivän valmistukseen tarkoitettu hiiva jne. jalostuksessa).
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Edellä määriteltyjen tilanteiden lisäksi, joissa toimiala on ilmoitettava, asianomainen toimiala on
ilmoitettava myös seuraavissa tilanteissa:
•

Toimija harjoittaa toimintaa toisen toimijan alihankkijana ja vastaa luonnonmukaisesta
tuotannosta asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

•

Toimija on antanut toiminnan alihankintana kolmannelle osapuolelle mutta on edelleen
vastuussa luonnonmukaisesta tuotannosta eikä ole siirtänyt kyseistä vastuuta kolmannelle
osapuolelle asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kenttä 6:
Tässä kentässä esitetään asetuksen (EU) 2018/848 35 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut
tuoteluokat ja tuotantomenetelmä. Vaihtoehdoista voi valita useampia.
•

a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuoteluokkien osalta:

Jos kyseessä on toimiala ”tuotanto”, ilmoitetaan asianomainen tuoteluokka ja se, harjoittaako toimija
tilallaan
 luonnonmukaista tuotantoa (ei siirtymäkauden aikana)
 tuotantoa siirtymäkauden aikana
 luonnonmukaista tuotantoa ja muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa (asetuksen (EU)
2018/848 9 artiklan 7 kohdan nojalla)
Kun kyseessä ovat toimialat ”valmistus”, ”jakelu”, ”varastointi”, ”tuonti”, ”vienti” tai ”markkinoille
saattaminen”, ilmoitetaan asianomainen tuoteluokka ja se, harjoittaako toimija kyseisiä toimintoja
tuotteille, jotka ovat peräisin
 luonnonmukaisesta tuotantoa (ei siirtymäkauden aikana)
 tuotannosta siirtymäkauden aikana
 luonnonmukaisesta tuotannosta ja muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta
•

d, e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen tuoteluokkien osalta:

Jos kyseessä on toimiala ”tuotanto”, ilmoitetaan asianomainen tuoteluokka ja se, harjoittaako toimija
tilallaan
 luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa
 siirtymäkauden tuotteiden tuotantoa
 luonnonmukaista tuotantoa ja muuta kuin luonnonmukaista tuotantoa (asetuksen (EU)
2018/848 9 artiklan 7 kohdan nojalla)
Kun kyseessä ovat toimialat ”valmistus”, ”jakelu”, ”varastointi”, ”tuonti”, ”vienti” tai ”markkinoille
saattaminen”, ilmoitetaan asianomainen tuoteluokka ja se, harjoittaako toimija kyseisiä toimintoja
tuotteille, jotka ovat peräisin
 luonnonmukaisten tuotteiden tuotannosta
 siirtymäkauden tuotteiden tuotannosta
 luonnonmukaisesta tuotannosta ja muusta kuin luonnonmukaisesta tuotannosta
Huom. Vaikka otsikossa mainitaan ”tuoteluokat”, kentässä 6 annetaan tietoa ainoastaan tuoteluokissa
käytetyistä tuotantomenetelmistä. Se ei anna takeita siitä, että nämä tuoteluokat voidaan saattaa
markkinoille luonnonmukaisina tai siirtymävaiheen tuotteina. Asetuksen (EU) 2018/848 10 artiklan 4
kohdan vuoksi esimerkiksi sellaisia tuotteita tuoteluokissa ”kotieläimet ja jalostamattomat
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kotieläintuotteet” ja ”jalostamattomat vesiviljelytuotteet”, joiden tuotantomenetelmä on ”tuotanto
siirtymävaiheen aikana”, ei voida merkitä ”siirtymävaiheen tuotteiksi”.
Asetuksen (EU) 2018/848 10 artiklan 4 kohta:
”Siirtymävaiheen aikana tuotettuja tuotteita ei saa pitää kaupan luonnonmukaisina tuotteina tai siirtymävaiheen
tuotteina. Kuitenkin seuraavia siirtymävaiheen aikana tuotettuja ja 1 kohdan mukaisia tuotteita saa pitää
kaupan siirtymävaiheen tuotteina:
a) kasvien lisäysaineisto edellyttäen, että on noudatettu vähintään 12 kuukauden siirtymävaihetta;
b) kasviperäiset elintarviketuotteet ja kasviperäiset rehutuotteet edellyttäen, että tuote sisältää ainoastaan
yhden kasvinviljelyainesosan ja että sadonkorjuuta on edeltänyt vähintään 12 kuukauden
siirtymävaihe.”

Kenttä 7:

Päivämäärä ja paikka, kentässä 4 esitetyn toimivaltaisen viranomaisen tai tapauksen
mukaan valvontaviranomaisen tai tarkastuslaitoksen valtuutetun henkilön nimi ja
allekirjoitus, jolla varmennetaan, että kentässä 3 esitetty toimija tai toimintaryhmä
täyttää asetuksen (EU) 2018/848 vaatimukset.

Kenttä 8:

Merkitään sertifikaatin voimassaoloaika.

Kenttä 9:

Luettelo toimijaryhmän jäsenistä (koskee ainoastaan toimijaryhmiä): Toimijaryhmän
jäsenluettelo, joka on pidettävä ajan tasalla ja yhdenmukaisena ICS-vastuuhenkilön
laatiman toimijaryhmän jäsenluettelon kanssa asetuksen (EU) 2018/848 36 artiklan
mukaisesti. Ilmoitetaan jäsenen nimi ja osoite tai muu jäsenen tunniste, joka voi olla
geopaikannus, yksilöllinen koodi tai muu luotettava tunnistusmenetelmä.

II osa
Tämä osa on vapaavalintainen. Toimivaltaisten viranomaisten taikka tapauksen mukaan
valvontaviranomaisten tai tarkastuslaitosten voi vapaavalintaisesti täyttää tiedot yhteen tai useampaan
todistuksen II osan kentistä.
Kenttä 1:

Tuotehakemisto: jokaisen tuotteen osalta sen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY)
N:o 2658/87 3 tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi), johon tuote
kuuluu. Kentässä otetaan huomioon ainoastaan tuotteet, joissa voidaan käyttää
luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia ilmaisuja asetuksen (EU) 2018/848 30
artiklan mukaisesti. Jalostettujen elintarvikkeiden ja jalostettujen rehujen osalta tähän
voidaan sisällyttää ainoastaan asetuksen (EU) 2018/848 30 artiklan 5 kohdan a
alakohdan ja 30 artiklan 6 kohdan mukaiset tuotteet.

Kenttä 2:

Tuotemäärä: jokaisen tuotteen osalta sen nimi ja/tai neuvoston asetuksessa (ETY) N:o
2658/873 tarkoitettu yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi), johon tuote kuuluu.
Kentässä otetaan huomioon ainoastaan tuotteet, joissa voidaan käyttää
luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavia ilmaisuja asetuksen (EU) 2018/848 30
artiklan mukaisesti, ja määrä arvioidaan soveltuvina yksiköinä (kilogramma, litra tai
yksikkömäärä). Jalostettujen elintarvikkeiden ja jalostettujen rehujen osalta voidaan
sisällyttää ainoastaan asetuksen (EU) 2018/848 30 artiklan 5 kohdan a alakohdan ja 30
artiklan 6 kohdan mukaiset tuotteet. Määrä arvioidaan sertifikaatin voimassaoloajan
perusteella.
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Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja
tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Kenttä 3:

Maatieto: tuotteen osalta käytettävä pinta-ala hehtaareina sekä se, ovatko tuotteet
luonnonmukaisia tuotteita, siirtymäkauden tuotteita vai muita kuin luonnonmukaisia
tuotteita.

Kenttä 4:

Luettelo tiloista tai yksiköistä: jokainen toimijan tai toimijaryhmän tiloista tai
yksiköistä sekä osoite tai geopaikannus ja tämän sertifikaatin I osan kohdassa 5
tarkoitetun toimialan kuvaus.

Kenttä 5:

Kuvaus todistuksen I osan 5 kohdassa tarkoitetusta toimialasta, jos toimija on
toiminnanharjoittaja, ja se, harjoitetaanko sitä omaan lukuun vai alihankkijana toisen
toimijan lukuun niin, että alihankkijalla säilyy vastuu harjoitetusta toiminnasta.

Kenttä 6:

Tämän sertifikaatin I osan kentässä 5 alihankintatapauksessa tarkoitetun toimialan
kuvaus ja maininta siitä, onko I osan kenttään 3 merkitty toimija tai toimijaryhmä
edelleen vastuussa toiminnasta vai onko vastuu siirretty alihankkijana toimivalle
kolmannelle osapuolelle asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Kenttä 7:

Sen toiminnan nimi, osoite ja kuvaus, jonka alihankkijat toteuttavat I osan kentässä 3
mainitulle toimijalle tai toimijaryhmälle asetuksen (EU) 2018/848 34 artiklan 3
kohdan mukaisesti ja josta asianomainen toimija tai toimijaryhmä on edelleen
vastuussa luonnonmukaisen tuotannon osalta ja josta se ei ole siirtänyt kyseistä
vastuuta alihankkijalle.

Kenttä 8:

Tiedot I osan kentässä 4 ilmoitetun tarkastuslaitoksen akkreditoinnista, mukaan lukien
akkreditointielimen nimi sekä akkreditointitodistuksen voimassaolo ja internetlinkki.

Kenttä 9:

Muut tiedot, joita sertifikaatin myöntävä toimivaltainen viranomainen tai tapauksen
mukaan valvontaviranomainen tai tarkastuslaitos pitää merkityksellisinä.
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