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

Część I: Elementy obowiązkowe
1. Nr dokumentu: 2. (wybrać odpowiedni)

PL-EKO-09/3158/22 X Podmiot

O Grupa podmiotów - zob. pkt 9

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

GOLDEN SP. Z O.O.

ul. TOWAROWA 3

05-530 GÓRA KALWARIA

POLSKA

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.
ul. Młynarska 42
01-171 Warszawa

PL-EKO-09
Jednostka certyfikująca wyroby

akredytowana przez Polskie Centrum
Akredytacji - AC 148

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią):
• Przygotowanie

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)

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
- 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 2022-10-03 Warszawa 8. Certyfikat ważny

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

od dnia 2022-10-03 do dnia 2024-01-31

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



(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).
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Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe

Kolejne wydanie certyfikatu automatycznie anuluje wydanie poprzednie.

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

Liofilizowane owoce ekologiczny

Liofilizowane warzywa ekologiczny

Mrożone owoce ekologiczny

Mrożone warzywa ekologiczny

Suszone owoce ekologiczny

2. Ilość produktów
Nazwa produktu lub kod CN zgodnie z
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 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
4. Wykaz obiektów lub jednostek, w których prowadzona jest działalność przez podmiot lub grupę

podmiotów
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.

6. Informacje o działalności prowadzonej przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo,
zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848

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

8. Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE)
2018/848

9. Informacje pozostałe
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