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1. (82) Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa
musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub
w obiektach produkcyjnych i musi umożliwiać
podmiotowi gospodarczemu oraz organowi kontrolnemu
lub jednostce certyfikującej sprawdzenie:
a) dostawcy i sprzedawcy lub eksportera produktów, o
ile są oni różni od dostawcy;
b) rodzaju i ilości produktów ekologicznych
dostarczonych do jednostki produkcyjnej i w stosownych
przypadkach wszystkich zakupionych materiałów oraz
sposobu użycia tych materiałów, a także w stosownych
przypadkach składu mieszanki paszowej;
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c) rodzaju i ilości produktów ekologicznych składowanych w
obiektach;
d) rodzaju, ilości i odbiorców oraz, o ile są oni różni,
nabywców - z wyjątkiem końcowych odbiorców - wszystkich
produktów, które opuściły jednostkę produkcyjną lub obiekty
czy obiekty do składowania pierwszego odbiorcy;
e) w przypadku podmiotów gospodarczych, które nie
składują produktów ekologicznych i nie mają bezpośrednio do
czynienia z takimi produktami, rodzaju i ilości kupowanych i
sprzedawanych produktów ekologicznych, a także
dostawców, oraz gdy są oni różni, sprzedających lub
eksporterów i kupujących, oraz gdy są oni różni, odbiorców.
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2. (83) W dokumentacji księgowej należy również zawrzeć
wyniki kontroli przy odbiorze produktów ekologicznych oraz
wszelkie inne informacje wymagane przez organ kontrolny lub
jednostkę certyfikującą do celów należytej kontroli. Dane
księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi
dokumentami uzasadniającymi. Księgowość musi wykazywać
saldo dochodów i wydatków.
3. Jeżeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek
produkcyjnych na tym samym terenie, jednostki przeznaczone
na produkcję produktów nieekologicznych, łącznie z obiektami
składowania środków produkcji, również podlegają
minimalnym wymogom kontroli.
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Ewidencję produkcji roślin należy prowadzić w formie
rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego,
tak aby była przez cały czas dostępna dla organów
kontrolnych lub jednostek certyfikujących. Oprócz spełniania
wymogów art. 71 ewidencja ta zawiera przynajmniej
następujące informacje:
a) w zakresie użycia nawozów: datę użycia, rodzaj oraz
ilość nawozu, działki rolne poddane nawożeniu;
b) w zakresie użycia środków ochrony roślin: przyczynę
i datę zastosowania, rodzaj środka i zastosowaną metodę;
c) w zakresie zakupu środków produkcji: datę, rodzaj
oraz ilość zakupionego produktu;
d) w zakresie zbiorów: datę, rodzaj i wielkość produkcji
ekologicznej lub w czasie konwersji.
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Ewidencję zwierząt gospodarskich należy prowadzić w formie
rejestrów i przechowywać w siedzibie gospodarstwa rolnego,
tak aby była przez cały czas dostępna dla organów
kontrolnych lub jednostek certyfikujących. Rejestry te
zawierają pełny opis systemu gospodarowania stadem
zawierający przynajmniej następujące informacje:
a) w zakresie zwierząt przybywających do
gospodarstwa rolnego: pochodzenie i data przybycia, okres
konwersji, oznakowanie identyfikacyjne i dokumentacja
weterynaryjna;
b) w zakresie zwierząt opuszczających gospodarstwo
rolne: wiek, liczebność, waga w przypadku uboju, znak
identyfikacyjny i przeznaczenie;
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c) szczegółowe dane zwierząt padłych wraz z przyczynami
padnięcia;
d) w zakresie pasz: rodzaj, łącznie z dodatkami paszowymi,
proporcje poszczególnych składników w porcjach karmy i okresy
dostępu do obszaru na wolnej przestrzenia, okresy sezonowego
wypasu w razie obowiązywania ograniczeń;
e) w zakresie leczenia chorób i zapobiegania im oraz opieki
weterynaryjnej: data leczenia, szczegółowa diagnoza,
dawkowanie, rodzaj środka leczniczego, wskazanie
zastosowanych aktywnych substancji farmakologicznych, metoda
leczenia i zalecenia lekarskie dla opieki weterynaryjnej z
uzasadnieniem i okresem karencji, obowiązującym zanim produkty
pochodzenia zwierzęcego mogą zostać oznakowane jako
ekologiczne.

