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Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie  
o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 
nr 834/2007 
 
 
  

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE)  
nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli 
 



 

Cele projektowanych zmian: 

 dostosowanie obecnych przepisów do traktatu z Lizbony 

 dostosowanie obecnych przepisów do reformy systemu 
urzędowych kontroli w łańcuchu żywnościowym 

 poprawa prawa 

 podniesienie zaufania konsumentów do systemu 
rolnictwa ekologicznego 

 zmniejszenie obciążeń związanych z funkcjonowaniem 
systemu rolnictwa ekologicznego 

 ułatwienia, uproszczenia 

 
 
  

 



 

Propozycje KE (24 marca 2014 r. ): 

 przeniesienie wymogów dotyczących prowadzenia 
kontroli do rozporządzenia w sprawie kontroli 
urzędowych 

 zlikwidowanie możliwości stosowania szeregu odstępstw 
od wymogów produkcji ekologicznej 

 odejście od możliwości stosowania materiału 
rozmnożeniowego i zwierząt spoza systemu rolnictwa 
ekologicznego 

 odejście od systemu importu opartego na 
równoważności zasad produkcji 

 
  

 



 

Propozycje KE (24 marca 2014 r. ): 

 określenie maksymalnych możliwych poziomów 
zanieczyszczenia upraw ekologicznych środkami 
niedozwolonymi w produkcji 

 wprowadzenie możliwości certyfikacji grupowej 

 obligatoryjne włączenie detalistów w system kontroli 

 zakaz prowadzenia produkcji równoległej 

 wprowadzenie „systemu zarządzania środowiskowego  
w celu uzyskania lepszej efektywności środowiskowej” 

 bardzo szerokie uprawnienia KE do przyjmowania aktów 
delegowanych 
 

  

 



 

Postulaty PL: 

 import na zasadzie zgodności (uwzględniony częściowo  
w obecnym projekcie) 

 częstotliwość kontroli w oparciu o analizę ryzyka 
(częściowo uwzględniony w obecnym projekcie) 

 utrzymanie możliwości stosowania chowu bydła na 
uwięzi w małych gospodarstwach (uwzględniony  
w obecnym projekcie) 

 



 

Postulaty PL: 

 zniesienie obowiązku stosowania oświadczenia 
sprzedawcy o niestosowaniu GMO w przypadku 
produktów, które w jakości GMO nie są dostępne na 
rynku UE (nieuwzględniony w obecnym projekcie) 

 wprowadzenie możliwości wyboru wymogów 
definiujących członków grupy producentów 
(uwzględniony w obecnym projekcie) 

 utrzymanie możliwości prowadzenia produkcji 
równoległej ekologicznej i nieekologicznej w jednym 
gospodarstwie (uwzględniony w obecnym projekcie) 

 sprzeciw wobec wprowadzenia „systemu zarządzania 
środowiskowego” (uwzględniony w obecnym projekcie) 

 
 



 

Postulaty PL: 

 szczegółowe zasady produkcji i kontroli powinny zostać 
ustanowione aktami wykonawczymi lub być częścią aktu 
podstawowego (częściowo uwzględniony w obecnym 
projekcie) 

 powinna zostać utrzymana bezterminowo możliwość 
przyjmowania odstępstw od zasad produkcji (nie 
uwzględniony w obecnym projekcie  - 15 lat) 

 nie można różnicować wymogów względem upraw nie 
powiązanych z gruntem (demarcated beds) w zależności 
od miejsca ich prowadzenia (nie uwzględniony  
w obecnym projekcie) 

 
 



Obecny etap prac: TRILOGI 

 

 
  

 

PREZYDENCJA 

PE 

KE RADA 



 

 

 
  

 



 w trakcie prac projekt zbliża się coraz bardziej do 
obecnych regulacji 

 próby znalezienia kompromisu w kwestiach spornych 
otwierają nowe problemy 

 tekst projektu staje się wewnętrznie niespójny 

 coraz bardziej wątpliwa jest wartość dodana nowych 
regulacji 

 



Ostatni projekt wprowadza szereg nowych propozycji, jak:  

 umożliwienie importu produktów w okresie konwersji 
z państw trzecich 

 ustanowienie „dobrowolnych” baz danych dostępności 
zwierząt do produkcji ekologicznej 

 wyłączenie detalistów sprzedających niezapakowane 
produkty z obowiązku certyfikacji (limity), 

 zakończenie możliwości stosowania odstępstw 
(maksimum 15 lat od wejścia w życie rozporządzenia – 
ocena zasadności funkcjonowania poszczególnych 
odstępstw – ewentualne przedłużenie) 

 



Istotne kwestie: 
 

Import 

 „zgodność”, ale KE może przyjąć derogację na 
stosowanie produktów lub substancji niedozwolonych  
w UE (na dwa lata) 

 równoważność w oparciu o umowy handlowe 

 równoważność w oparciu o rozporządzenie 834/2007, 
utrzymana przez okres 5 lat  

w opinii PL proponowane rozwiązania nie są w pełni 
satysfakcjonujące 

 



Istotne kwestie: 
 

Kontrole 

 co najmniej raz na 12 miesięcy 

 w razie braku naruszeń i nieprawidłowości przez okres  
3 lat – możliwość przeprowadzenia kontroli fizycznej po 
24 miesiącach w oparciu o analizę rzyka 

w opinii PL proponowane rozwiązania nie są w pełni 
satysfakcjonujące 



Istotne kwestie: 
 

Bazy danych dotyczących dostępności materiału 
rozmnożeniowego 

 produkcja roślinna – obligatoryjna 

 produkcja zwierzęca – dobrowolna ale konieczna dla 
udzielenia derogacji 

w opinii PL proponowane zapisy są niejasne, baza 
zwierząt jest wymagana do oceny zasadności 
występowania o udzielenie odstępstwa na 
zastosowanie zwierząt nieekologicznych 



Istotne kwestie: 
 

Możliwość produkcji w doniczkach (w celu sprzedaży  
w doniczkach lub przy produkcji sadzonek) oraz  
w „demarcrated beds” (ze względu na warunki 
klimatyczne)  

rozwiązanie możliwe do akceptacji PL, PL nie zgadza się 
jednak z pojawiającymi się propozycjami, aby powyższe 
zasady odgraniczyć do wybranych państw, co zaburzyłoby 
swobodę konkurencyjności 



Istotne kwestie: 
 

Odstępstwo od przepisów z zakresu nasiennictwa  
w odniesieniu do obrotu heterogenicznym roślinnym 
materiałem rozmnożeniowym 

PL popiera wprowadzenie powyższego rozwiązania, pod 
warunkiem przyjęcia przepisów określających wymagania 
dla takiego materiału i zasady jego obrotu. Projekt 
obecnie przewiduje wyłącznie obowiązek zgłoszenia 
prowadzenia produkcji materiału heterogenicznego przez 
producenta, jest zwolniony z pozostałych obowiązków 
wymaganych przepisami o nasiennictwie 



Istotne kwestie: 
 

Możliwość przyjmowania na poziomie MS derogacji na 
stosowanie w przetwórstwie substancji lub produktów 
nieekologicznych, jeżeli brak jest takich substancji lub 
produktów ekologicznych 

 PL popiera utrzymanie przepisu umożliwiającego 
przyjmowanie odstępstw 



Istotne kwestie: 
 

Możliwość wyłączenia przez PCZ obowiązku posiadania 
certyfikatu dla detalistów sprzedających mniej niż 5000 kg 
towarów ekologicznych rocznie lub o obrocie do 20000 
Euro ekologicznych produktów niezapakowanych lub 
koszcie certyfikacji przekraczającym szacowane 2% obrotu 
ww. produktami  

PL popiera utrzymanie możliwości przyjmowania 
derogacji dla detalistów na poziomie krajowym 



Istotne kwestie: 
 

Ograniczenie wielkości produkcji kur niosek w jednostce 
produkcyjnej i obiekcie  

Brak akceptacji PL 



Istotne kwestie: 
 

Określenie szeregu działań zapobiegawczych, do realizacji 
których będzie się zobowiązywał producent ekologiczny, m. in. 
analiza ryzyka w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom, wybór 
roślin i zwierząt odpornych na niekorzystne warunki, 
odpowiednie zarządzanie procesem produkcji. 

 

W przypadku zanieczyszczenia należy przeprowadzić oficjalne 
dochodzenie. W przypadku zanieczyszczenia produkt nie może 
być sprzedany jako ekologiczny jeżeli producent zastosował 
niedopuszczone środki, nie wprowadził proporcjonalnych  
i odpowiednich działań zapobiegawczych lub nie wdrożył 
nakazu jednostki certyfikującej w zakresie działań 
zapobiegawczych. 

 

 



Istotne kwestie: 
 

Przedłużenie do 5 lat od czasu wejścia w życie 
projektowanego rozporządzenia odstępstwa na 
stosowanie 5% udziału nieekologicznych pasz białkowych 
w żywieniu trzody chlewnej oraz drobiu. 

 

Strona PL popiera to rozwiązanie. 

 

Odstępstwo na 15 lat ale zasadność jego utrzymania, 
przedłużenia (do 5 lat), skrócenia ma być zweryfikowana 
po upływie 7 lat.  

 

Brak akceptacji PL 

 

 

 



Istotne kwestie: 
 

Utrzymanie możliwości stosowania nieekologicznych 3-
dniowych piskląt do produkcji mięsa lub jaj w 
przypadkach, gdy pisklęta ekologiczne nie są dostępne na 
rynku w wystarczającej ilości. 

 

Strona PL popiera to rozwiązanie. 

 

Odstępstwo na 15 lat ale zasadność jego utrzymania, 
przedłużenia, skrócenia ma być zweryfikowana po 
upływie 7 lat.  

 

Brak akceptacji PL 

 



Na posiedzeniu SCA w dniu 10 lipca 2017 r. 
przedstawiono zrewidowany dokument, który 
wymaga jeszcze analizy pod kątem spójności.  

 

Obecnie prace nad projektem zostały zdjęte  
z agendy Rady AGRIFISH. 



 

 

 
  

 



Dziękuję za uwagę 


