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BILAG 

BERIGTIGELSE 

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 30. maj 2018 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 

(PE-CONS 62/1/17 REV1 af 30. maj 2018) 

Bilag II, side 73, del III, pkt. 3.1.4.1, litra c) 

I stedet for: 

"… hvis der er tale om toskallede bløddyr, mindst to gange årligt." 

læses: 

"… hvis der er tale om toskallede bløddyr, mindst hvert andet år." 
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SPROSTOWANIE 

Rady (WE) nr 834/2007 

(PE-CONS 62/1/17 REV1 z dnia 30 maja 2018 r.) 

Tekst otrzymuje brzmienie: 
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z dnia 30 maja 2018 r. 

  

i  834/2007 

PARLAMENT EUROPEJS I I RADA UNII EUROPEJS IEJ, 

u zgl dniaj c Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególno ci jego art. 43 ust. 2, 

uwzgl dniaj c wniosek omisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     4
A C NI  JUR  PL 

 

uwzgl dniaj c opini  Europejskiego omitetu Ekonomiczno-Spo ecznego1, 

uwzgl dniaj c opini  omitetu Regionów2, 

stanowi c zgodnie ze zwyk  procedur  ustawodawcz 3, 

                                                 
1 Dz.U. C 12 z 15.1.2015, s. 75. 
2 Dz.U. C 19 z 21.1.2015, s. 84. 
3 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. (dotychczas 

nieopublikowane w Dzienniku Urz dowym) oraz decyzja Rady z dnia 22 maja 2018 r. 
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a tak e maj c na uwadze, co nast puje: 

(1) Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarz dzania gospodarstwem i produkcji 

ywno ci, cz cym praktyki najkorzystniejsze dla rodowiska i klimatu, wysoki stopie  

ró norodno ci biologicznej, ochron  zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich norm 

dotycz cych dobrostanu zwierz t i produkcji, odpowiadaj cych zapotrzebowaniu rosn cej 

liczby konsumentów na produkty wytwarzane przy u yciu naturalnych rodków 

i procesów. Produkcja ekologiczna pe ni zatem podwójn  funkcj  spo eczn : z jednej 

strony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów dostarcza na rynek produkty 

ekologiczne, a z drugiej strony dostarcza powszechnie dost pne dobra, przyczyniaj c si  

do ochrony rodowiska i dobrostanu zwierz t, jak równie  do rozwoju obszarów wiejskich. 
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(2) Przestrzeganie wysokich norm w zakresie zdrowia, rodowiska i dobrostanu zwierz t przy 

wytwarzaniu produktów ekologicznych decyduje o wysokiej jako ci tych produktów. Jak 

podkre lono w komunikacie omisji z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie polityki jako ci 

produktów rolnych, produkcja ekologiczna stanowi element unijnych systemów jako ci 

produkcji rolnej, wraz z oznaczeniami geograficznymi i gwarantowanymi tradycyjnymi 

specjalno ciami zgodnie z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1151/20121 i produktami pochodz cymi z regionów najbardziej oddalonych zgodnie 

z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/20132. W tym uj ciu 

produkcja ekologiczna realizuje te same cele w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), 

które stanowi  nieod czny element wszystkich unijnych systemów jako ci produktów 

rolnych. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 

21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jako ci produktów rolnych i rodków 
spo ywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1). 

2 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 
13 marca 2013 r. ustanawiaj ce szczególne rodki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylaj ce rozporz dzenie Rady (WE) 
nr 247/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23). 
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(3) W szczególno ci, cele polityki w dziedzinie produkcji ekologicznej s  wpisane w cele 

WPR dzi ki zapewnieniu rolnikom otrzymania odpowiedniej rekompensaty 

za przestrzeganie przepisów dotycz cych produkcji ekologicznej. Poza tym rosn ce 

zapotrzebowanie na produkty ekologiczne tworzy warunki do dalszego rozwoju i ekspansji 

tych produktów na rynku, zwi kszaj c tym samym zyski rolników zajmuj cych si  

produkcj  ekologiczn . 

(4) Ponadto produkcja ekologiczna to system, który przyczynia si  do w czenia wymogów 

ochrony rodowiska w ramy WPR oraz propaguje zrównowa on  produkcj  roln . Dlatego 

w ramach WPR zosta y wprowadzone rodki finansowego wspierania produkcji rolnej, 

mianowicie na podstawie rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1307/20131, zosta y one w szczególno ci wzmocnione przy okazji reformy ram 

prawnych polityki rozwoju obszarów wiejskich wprowadzonej rozporz dzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20132. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiaj ce przepisy dotycz ce p atno ci bezpo rednich dla rolników 
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylaj ce 
rozporz dzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporz dzenie Rady (WE) nr 73/2009 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s 608). 

2 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylaj ce 
rozporz dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487). 
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(5) Produkcja ekologiczna przyczynia si  równie  do osi gni cia celów unijnej polityki 

ochrony rodowiska, w szczególno ci tych zawartych w komunikatach omisji: z dnia 

22 wrze nia 2006 r., zatytu owanym  Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby”, 

z dnia 3 maja 2011 r, zatytu owanym  Nasze ubezpieczenie na ycie i nasz kapita  

naturalny – unijna strategia ochrony ró norodno ci biologicznej na okres do 2020 r.” oraz 

z dnia 6 maja 2013 r. zatytu owanym: ielona infrastruktura – zwi kszanie kapita u 

naturalnego Europy” oraz w przepisach dotycz cych ochrony rodowiska, takich jak 

dyrektywy 2000/60/WE1, 2001/81/WE2, 2009/128/WE3 i 2009/147/WE4 Parlamentu 

Europejskiego i Rady oraz dyrektywy Rady 91/676/EWG5 and 92/43/EWG6. 

                                                 
1 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r. 

ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 
z 22.12.2000, s. 1). 

2 Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2001 r. 
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza 
Dz.U. L 309 z 27.11.2001, s. 22). 

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 pa dziernika 2009 r. 
ustanawiaj ca ramy wspólnotowego dzia ania na rzecz zrównowa onego stosowania 
pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.71). 

4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7). 

5 Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycz ca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodz ce ze róde  rolniczych (Dz.U. 
L 375 z 31.12.1991, s. 1). 

6 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 
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(6) e wzgl du na cele unijnej polityki w dziedzinie produkcji ekologicznej, ramy prawne 

ustanowione dla realizacji tej polityki powinny s u y  zapewnieniu uczciwej konkurencji 

i w a ciwemu funkcjonowaniu rynku wewn trznego produktów ekologicznych, 

podtrzymaniu i uzasadnieniu zaufania konsumentów do produktów znakowanych jako 

ekologiczne i powinny zmierza  do stworzenia takich warunków, w których polityka ta 

mo e by  kszta towana zgodnie z tendencjami produkcyjnymi i rynkowymi. 

(7) Priorytety polityczne strategii Europa 2020” okre lone w komunikacie omisji z dnia 

3 marca 2010 r, zatytu owanym Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu” obejmuj  osi gni cie 

konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji oraz wspieranie gospodarki 

o wysokim poziomie zatrudnienia zapewniaj cej spójno  spo eczn  i terytorialn , jak 

równie  przyczynianie si  do procesu przechodzenia na zasobooszcz dn  i niskoemisyjn  

gospodark . Polityka w dziedzinie produkcji ekologicznej powinna zatem zapewni  

podmiotom w a ciwe instrumenty pozwalaj ce na lepsze identyfikowanie i promowanie 

ich produktów, chroni c jednocze nie podmioty przed nieuczciwymi praktykami. 

(8) W ostatnich latach sektor rolnictwa ekologicznego w Unii szybko si  rozwija  nie tylko 

pod wzgl dem powierzchni wykorzystywanej pod uprawy ekologiczne, lecz równie  

liczby gospodarstw i cznej liczby zarejestrowanych w Unii podmiotów ekologicznych. 
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(9) wa ywszy na dynamiczne przemiany w sektorze produkcji ekologicznej, 

w rozporz dzeniu Rady (WE) nr 834/20071 wskazano na potrzeb  przysz ego przegl du 

unijnych przepisów dotycz cych produkcji ekologicznej przy uwzgl dnieniu do wiadcze  

zdobytych przy stosowaniu tych przepisów. Rezultaty przegl du dokonanego przez 

omisj  wskazuj , e unijne ramy prawne dotycz ce produkcji ekologicznej nale y 

poprawi , tak by zawiera y przepisy odpowiadaj ce wysokim oczekiwaniom konsumentów 

oraz by y zrozumia e przez osoby, do których s  skierowane. Nale y zatem uchyli  

rozporz dzenie (WE) nr 834/2007 i zast pi  je nowym rozporz dzeniem. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylaj ce rozporz dzenie (EWG) 
nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1). 
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(10) Do wiadczenia zdobyte do tej pory w ramach stosowania rozporz dzenia (WE) 

nr 834/2007 wskazuj  na potrzeb  sprecyzowania, do jakich produktów stosuje si  

niniejsze rozporz dzenie. Powinno ono przede wszystkim obejmowa  produkty 

pochodzenia rolnego, w tym akwakultury i pszczelarstwa, wymienione w za czniku I 

do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Powinno ono ponadto 

obejmowa  przetworzone produkty rolne wykorzystywane jako ywno  lub pasza, 

poniewa  wprowadzanie takich produktów do obrotu jako produktów ekologicznych 

tworzy du e mo liwo ci zbytu produktów rolnych oraz zwraca uwag  konsumentów 

na ekologiczny charakter tych produktów rolnych, z których zosta y one wytworzone. 

Niniejsze rozporz dzenie powinno te  obejmowa  niektóre inne produkty powi zane 

z produktami rolnymi w podobnie cis y sposób jak przetworzone produkty rolne 

wykorzystywane jako ywno  i pasza, ze wzgl du na to, e te inne produkty albo tworz  

znaczne mo liwo ci zbytu produktów rolnych, albo te  dlatego, e stanowi  integralny 

element procesu produkcji. Ponadto do zakresu stosowania niniejszego rozporz dzenia 

nale y w czy  sól morsk  i inne rodzaje soli stosowane w ywno ci i paszy, poniewa  

mog  by  one produkowane przy zastosowaniu naturalnych technik produkcji, a ich 

produkcja przyczynia si  do rozwoju obszarów wiejskich, a zatem jest obj ta celami 

niniejszego rozporz dzenia. Dla zachowania jasno ci takie inne produkty, nieumieszczone 

w za czniku I do TFUE, nale y umie ci  w za czniku do niniejszego rozporz dzenia. 
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(11) W celu uzupe nienia lub zmiany niektórych innych ni  istotne elementów niniejszego 

rozporz dzenia omisji nale y zgodnie z art. 290 TFUE przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania aktów. Szczególnie wa ne jest, aby w czasie swoich prac 

przygotowawczych omisja prowadzi a stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone by y zgodnie z zasadami ustanowionymi 

w Porozumieniu mi dzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego 

stanowienia prawa1. W szczególno ci, aby zapewni  równe uczestnictwo 

w przygotowywaniu aktów delegowanych, Parlament Europejski i Rada otrzymuj  

wszystkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci pa stw cz onkowskich, a eksperci 

tych instytucji mog  systematycznie bra  udzia  w posiedzeniach grup eksperckich 

omisji zajmuj cych si  przygotowywaniem aktów delegowanych. 

(12) Aby uwzgl dni  nowe metody, nowe materia y produkcyjne lub zobowi zania 

mi dzynarodowe, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych 

aktów z my l  o rozszerzeniu wykazu innych ci le zwi zanych z rolnictwem produktów 

obj tych zakresem stosowania niniejszego rozporz dzenia. 

(13) Produkty obj te niniejszym rozporz dzeniem, ale pochodz ce z polowa  na zwierz ta 

dziko yj ce i po owów ryb dziko yj cych, nie powinny by  uznawane za produkty 

ekologiczne, poniewa  w ich przypadku nie mo na w pe ni kontrolowa  procesów 

produkcji. 

                                                 
1 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1. 
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(14) e wzgl du na lokalny charakter dzia alno ci w zakresie ywienia zbiorowego rodki 

podj te przez pa stwa cz onkowskie oraz prywatne normy w tej dziedzinie s  uznawane 

za odpowiednie do zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku. Dlatego te  ywno  

przygotowywana przez zak ady ywienia zbiorowego w ich pomieszczeniach nie powinna 

podlega  niniejszemu rozporz dzeniu i w zwi zku z tym nie powinna by  znakowana ani 

reklamowana przy u yciu logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. 

(15)  projektów badawczych wynika, e zaufanie konsumentów ma zasadnicze znaczenie dla 

rynku ywno ci ekologicznej. W d u szej perspektywie ma o wiarygodne normy mog  

podwa y  zaufanie publiczne i doprowadzi  do upadku rynku. Dlatego fundamentem 

zrównowa onego rozwoju produkcji ekologicznej w Unii powinny by  solidne przepisy 

dotycz ce produkcji zharmonizowane na poziomie unijnym i które powinny odpowiada  

oczekiwaniom podmiotów i konsumentów, je eli chodzi o jako  produktów 

ekologicznych oraz zgodno  z zasadami i przepisami ustanowionymi w niniejszym 

rozporz dzeniu. 

(16) Niniejsze rozporz dzenie powinno mie  zastosowanie bez uszczerbku dla powi zanych 

przepisów, w szczególno ci w dziedzinach bezpiecze stwa a cucha ywno ciowego, 

zdrowia i dobrostanu zwierz t, zdrowia ro lin, materia u rozmno eniowego ro lin, 

znakowania i rodowiska. 
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(17) Niniejsze rozporz dzenie powinno zapewni  podstaw  zrównowa onego rozwoju 

produkcji ekologicznej i jej pozytywnych skutków dla rodowiska przy zapewnieniu 

skutecznego funkcjonowania rynku wewn trznego produktów ekologicznych i uczciwej 

konkurencji, tym samym pomagaj c rolnikom w uzyskaniu nale nego dochodu, 

zapewniaj c zaufanie konsumentów, chroni c interes konsumentów oraz wspieraj c 

krótkie a cuchy dostaw i produkcj  lokaln . Cele te powinny by  realizowane 

w zgodno ci z ogólnymi i szczegó owymi zasadami oraz ogólnymi i szczegó owymi 

przepisami dotycz cymi produkcji maj cymi zastosowanie do produkcji ekologicznej. 

(18) Maj c na uwadze w a ciwo ci systemów produkcji ekologicznej, dobór odmian ro lin 

powinien w szczególno ci uwzgl dnia  wydajno  agronomiczn , ró norodno  

genetyczn , odporno  na choroby, d ugowieczno  oraz dostosowanie do ró norodnych 

lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz nale y uwzgl dni  naturalne bariery 

krzy owania. 

(19) Uznaje si , e w gospodarstwach rolnych obejmuj cych jednostki, które nie s  zarz dzane 

zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, zachodzi wy sze ryzyko 

niezgodno ci z tymi przepisami. Dlatego, po odpowiednim okresie konwersji, wszystkie 

gospodarstwa rolne w Unii, które zamierzaj  sta  si  gospodarstwami ekologicznymi, 

powinny by  we wszystkich aspektach zarz dzane zgodnie z wymogami maj cymi 

zastosowanie do produkcji ekologicznej. Jednak prowadzenie gospodarstw obejmuj cych 

zarówno jednostki zarz dzane zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, 

jak i nie zarz dzane zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, powinno 

by  dozwolone pod pewnymi warunkami, w tym w szczególno ci pod warunkiem 

wyra nego i faktycznego rozdzielenia ekologicznych jednostek produkcyjnych, jednostek 

produkcyjnych w okresie konwersji oraz nieekologicznych jednostek produkcyjnych, 

a tak e produktów wytwarzanych przez te jednostki. 
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(20) Poniewa  w produkcji ekologicznej nale y ograniczy  stosowanie rodków zewn trznych, 

nale y wskaza  pewne cele, do których produkty i substancje s  cz sto stosowane 

w wytwarzaniu produktów rolnych lub przetworzonych produktów rolnych. Gdy te 

produkty lub substancje s  zwyczajowo u ywane do tych celów, ich u ycie powinno by  

dozwolone wy cznie wtedy, gdy s  one dopuszczone zgodnie z niniejszym 

rozporz dzeniem. Jednak e takie zezwolenie powinno by  wa ne jedynie tak d ugo, 

dopóki stosowanie takich rodków zewn trznych w produkcji nieekologicznej nie zostanie 

zakazane prawem Unii lub przepisami krajowymi opartymi na prawie Unii. Stosowanie 

produktów lub substancji innych ni  substancje czynne, które zawieraj  lub z których 

sk adaj  si  rodki ochrony ro lin, powinno by  mo liwe w produkcji ekologicznej, o ile 

ich stosowanie jest dopuszczone zgodnie z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1107/20091 a wprowadzanie do obrotu lub stosowanie rodka ochrony 

ro lin nie jest zakazane przez pa stwa cz onkowskie zgodnie z tym rozporz dzeniem. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 

21 pa dziernika 2009 r. dotycz ce wprowadzania do obrotu rodków ochrony ro lin 
i uchylaj ce dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1). 
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(21) W przypadku gdy gospodarstwo lub cz ci gospodarstwa maj  by  wykorzystywane 

do wytwarzania produktów ekologicznych, powinny one podlega  okresowi konwersji, 

w którym b d  zarz dzane zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, ale 

nie b d  mog y wytwarza  produktów ekologicznych. Wprowadzanie do obrotu 

produktów jako produktów ekologicznych powinno by  dozwolone jedynie po up ywie 

okresu konwersji. Okres ten nie powinien rozpocz  si , zanim rolnik lub podmiot 

produkuj cy algi lub zwierz ta akwakultury nie powiadomi w a ciwych organów pa stwa 

cz onkowskiego, w którym znajduje si  gospodarstwo, o przej ciu na produkcj  

ekologiczn , a co za tym idzie, nie podda go systemowi kontroli, który ma zosta  

utworzony przez pa stwa cz onkowskie zgodnie z rozporz dzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/6251 i z niniejszym rozporz dzeniem. W a ciwe organy 

powinny mie  mo liwo  uznania z moc  wsteczn  za okres konwersji okresu przed dat  

powiadomienia wy cznie, gdy gospodarstwo lub jego cz ci podlega y dzia aniom rolno-

rodowiskowym wspieranym z funduszy unijnych lub stanowi y obszary naturalne lub 

u ytki rolne, na których przez okres co najmniej trzech lat nie stosowano produktów 

lub substancji niedopuszczonych w produkcji ekologicznej. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie kontroli urz dowych i innych czynno ci urz dowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa ywno ciowego i paszowego oraz zasad dotycz cych 
zdrowia i dobrostanu zwierz t, zdrowia ro lin i rodków ochrony ro lin, zmieniaj ce 
rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, 
(WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 
2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporz dzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 
oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, 
oraz uchylaj ce rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) 
nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 
96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzj  Rady 92/438/EWG (rozporz dzenie 
w sprawie kontroli urz dowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1). 
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(22) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem, je eli 

chodzi o produkcj  ekologiczn  i dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y 

przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do dalszych 

przepisów dotycz cych podzia u gospodarstw na ekologiczne jednostki produkcyjne, 

jednostki produkcyjne w okresie konwersji i nieekologiczne jednostki produkcyjne. 

(23) Wykorzystywanie promieniowania jonizuj cego, klonowania zwierz t i sztucznie 

wyhodowanych zwierz t poliploidalnych lub organizmów zmodyfikowanych genetycznie 

(GMO), jak równie  produktów wytworzonych z GMO lub przy ich u yciu, nie jest 

zgodne z ide  produkcji ekologicznej i postrzeganiem produktów ekologicznych przez 

konsumentów. Stosowanie ich powinno zatem by  zakazane w produkcji ekologicznej. 

(24) Aby wspiera  i u atwia  zapewnienie zgodno ci z niniejszym rozporz dzaniem, na ka dym 

etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji podmioty powinny podejmowa , 

w stosownych przypadkach, rodki zapobiegawcze w celu zapewnienia ochrony 

ró norodno ci biologicznej oraz jako ci gleby, zapobiegania szkodnikom i chorobom oraz 

ich zwalczania i unikania negatywnych skutków dla rodowiska, zdrowia zwierz t i ro lin. 

Powinny tak e podejmowa , w stosownych przypadkach, le ce w ich gestii 

proporcjonalne rodki ostro no ci w celu unikni cia zanieczyszczenia produktów 

w okresie konwersji i produktów nieekologicznych produktami lub substancjami, które nie 

s  dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z niniejszym 

rozporz dzeniem oraz w celu unikni cia pomieszania produktów ekologicznych. 
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(25) Produkty wytwarzane w okresie konwersji nie powinny by  wprowadzane do obrotu jako 

produkty ekologiczne. Aby unikn  ryzyka dezorientacji i wprowadzenia w b d 

konsumentów, produkty te nie powinny tak e by  wprowadzane do obrotu jako produkty 

w okresie konwersji, z wyj tkiem materia u rozmno eniowego ro lin oraz produktów 

spo ywczych pochodzenia ro linnego oraz produktów paszowych pochodzenia ro linnego, 

które zawieraj  tylko jeden sk adnik ro linny pochodzenia rolnego, a we wszystkich 

przypadkach – pod warunkiem, e przed zbiorem zachowano okres konwersji wynosz cy 

co najmniej 12 miesi cy. 

(26) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do zasad konwersji dla kolejnych 

gatunków zwierz t. 

(27) Nale y ustanowi  szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji w odniesieniu do ro lin, 

zwierz t gospodarskich i akwakultury, w tym przepisy dotycz ce zbioru dziko rosn cych 

ro lin i alg, jak równie  dotycz ce produkcji przetworzonej ywno ci i paszy, a tak e wina 

i dro d y wykorzystywanych jako ywno  lub pasza, w celu zapewnienia harmonizacji 

oraz realizacji celów i zasad produkcji ekologicznej. 
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(28) Podstaw  ekologicznej produkcji ro linnej jest od ywianie ro lin przede wszystkim 

poprzez ekosystem gleby, zatem ro liny powinny by  uprawiane na i w ywej glebie 

w powi zaniu z podglebiem i ska  macierzyst . W zwi zku z tym nie powinna by  

dozwolona produkcja hydroponiczna ani uprawa ro lin w pojemnikach, workach lub 

na pod o ach, w przypadku gdy korzenie nie maj  kontaktu z yw  gleb . 

(29) Dozwolone powinny jednak by  niektóre praktyki uprawy niepowi zane z gleb , takie jak 

produkcja kie ków ro lin lub g ówek cykorii oraz produkcja ro lin ozdobnych i zió  w 

doniczkach, sprzedawanych w doniczkach konsumentom, co do których nie dostosowano 

zasady uprawy na pod o u glebowym lub nie ma ryzyka, e konsument zostanie 

wprowadzany w b d co do metody produkcji. Aby u atwi  produkcj  ekologiczn  

na wcze niejszym etapie uprawy ro lin, dozwolona powinna by  tak e uprawa siewek lub 

sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania. 
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(30) asada uprawy ro lin na gruntach rolnych oraz od ywianie ro lin przede wszystkim 

poprzez ekosystem gleby zosta a ustanowiona w rozporz dzeniu (WE) nr 834/2007. 

Niektóre podmioty rozwin y jednak dzia alno  gospodarcz  polegaj c  na uprawie 

bezglebowej ro lin na wyniesionych zagonach i zosta y certyfikowane jako ekologiczne 

na mocy rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 przez ich organy krajowe. W dniu 28 czerwca 

2017 r. w ramach zwyk ej procedury ustawodawczej osi gni to porozumienie, zgodnie 

z którym produkcja ekologiczna powinna opiera  si  na od ywianiu ro lin przede 

wszystkim poprzez ekosystem gleby i powinna mie  miejsce na pod o u glebowym, 

a uprawy bezglebowe ro lin na wyniesionych zagonach nie powinny ju  od tej daty by  

wi cej dozwolone. Aby zapewni  podmiotom, które przed t  dat  rozwin y tak  

dzia alno  gospodarcz  mo liwo  dostosowania si , nale y pozwoli  im, by przez okres 

10 lat, pocz wszy od daty rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia, zachowa y 

swoje powierzchnie produkcyjne certyfikowane przed t  dat  przez ich organy krajowe 

jako ekologiczne na mocy rozporz dzenia (WE) nr 834/2007. Z informacji przekazanych 

omisji przez pa stwa cz onkowskie wynika, e taka dzia alno  by a dopuszczona w Unii 

przed dniem 28 czerwca 2017 r. jedynie w Finlandii, Szwecji i Danii. Stosowanie upraw 

bezglebowych na wyniesionych zagonach w rolnictwie ekologicznym powinno by  

przedmiotem sprawozdania omisji, które ma by  opublikowane pi  lat po dacie 

rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia. 

(31) Ekologiczna produkcja ro linna powinna obejmowa  zastosowanie technik produkcji 

zapobiegaj cych przyczynianiu si  do zanieczyszczania rodowiska lub ograniczaj cych je 

do minimum. 
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(32) W rolnictwie nieekologicznym dost pnych jest wi cej zewn trznych rodków s u cych 

dostosowaniu si  do warunków rodowiskowych, aby osi gn  optymalny wzrost upraw, 

natomiast systemy ekologicznej produkcji ro linnej potrzebuj  materia u 

rozmno eniowego ro lin, który b dzie w stanie dostosowywa  si  pod wzgl dem 

odporno ci na choroby, do ró norodnych lokalnych warunków glebowych 

i klimatycznych, a tak e do szczególnych praktyk uprawy w rolnictwie ekologicznym 

przyczyniaj cych si  do rozwoju sektora produkcji ekologicznej. Wa ne jest zatem, by 

udoskonala  ekologiczny materia  rozmno eniowy ro lin nadaj cy si  do rolnictwa 

ekologicznego. 

(33) Je eli chodzi o zarz dzanie gleb  i nawo enie, nale y okre li  techniki uprawy dozwolone 

w ekologicznej produkcji ro linnej oraz ustanowi  warunki stosowania nawozów 

i rodków poprawiaj cych w a ciwo ci gleby. 

(34) Nale y znacz co ograniczy  stosowanie rodków ochrony ro lin. Pierwsze stwo nale y 

przyzna  rodkom zapobiegaj cym szkodom powodowanym przez szkodniki i chwasty 

przy pomocy technik niezwi zanych ze stosowaniem rodków ochrony ro lin, takich jak 

p odozmian. Nale y monitorowa  wyst powanie szkodników i chwastów, by móc 

decydowa , czy interwencja jest zasadna z punktu widzenia ekonomicznego 

i ekologicznego. Nale y jednak zezwoli  na stosowanie niektórych rodków ochrony 

ro lin, je eli takie techniki nie zapewniaj  odpowiedniej ochrony i tylko wtedy, gdy takie 

rodki ochrony ro lin s  dopuszczone zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1107/2009 oraz 

zosta y ocenione i uznane za zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej, w tym 

gdy rodki te zosta y dopuszczone z zastrze eniem rygorystycznych warunków ich 

stosowania, a tym samym zosta y dopuszczone zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 
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(35) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do niektórych odst pstw, stosowania 

materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji lub nieekologicznego materia u 

rozmno eniowego, umów mi dzy producentami rolnymi, dalszych rodków dotycz cych 

ochrony przed szkodnikami i chwastami oraz dalszych szczegó owych zasad i praktyk 

uprawy dotycz cych okre lonych ro lin i produkcji ro linnej. 

(36) Badania w Unii nad materia em rozmno eniowym ro lin, który nie spe nia definicji 

odmiany pod wzgl dem jednolito ci, wykazuj , e stosowanie takiego zró nicowanego 

materia u mo e by  korzystne, w szczególno ci w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 

na przyk ad w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania si  chorób, poprawy odporno ci 

i zwi kszenia ró norodno ci biologicznej. 

(37) Dlatego do u ycia w produkcji ekologicznej powinien by  dost pny materia  

rozmno eniowy ro lin nienale cy do danej odmiany, ale nale cy do grupy ro lin 

w ramach jednego taksonu botanicznego o wysokim stopniu ró norodno ci genetycznej 

i fenotypowej poszczególnych jednostek rozmno eniowych.  
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Z tego powodu podmioty powinny móc wprowadza  do obrotu materia  rozmno eniowy 

ro lin ekologicznego materia u heterogenicznego bez konieczno ci przestrzegania 

wymogów dotycz cych rejestracji i certyfikacji kategorii materia u przedbazowego, 

bazowego i kwalifikowanego lub wymogów dla innych kategorii, które to wymogi zosta y 

zawarte w dyrektywach 66/401/EWG1, 66/402/EWG2, 68/193/EWG3, 98/56/WE4, 

2002/53/WE5, 2002/54/WE6, 2002/55/WE7, 2002/56/WE8, 2002/57/WE9, 2008/72/WE10 

oraz 2008/90/WE11 lub w aktach przyj tych na podstawie tych dyrektyw.  

                                                 
1 Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materia em 

siewnym ro lin pastewnych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298). 
2 Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materia em 

siewnym ro lin zbo owych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309). 
3 Dyrektywa Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu 

materia u do wegetatywnego rozmna ania winoro li (Dz.U. L 93 z 17.4.1968, s. 15). 
4 Dyrektywa Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materia em 

rozmno eniowym ro lin ozdobnych (Dz.U. L 226 z 13.8.1998, s. 16). 
5 Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu 

odmian gatunków ro lin rolniczych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1). 
6 Dyrektywa Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia em 

siewnym buraka (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 12). 
7 Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia em 

siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33). 
8 Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami 

ziemniaków (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60). 
9 Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia em 

siewnym ro lin oleistych i w óknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74). 
10 Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materia em 

rozmno eniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym ni  nasiona (Dz.U. L 205 
z 1.8.2008, s. 28). 

11 Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 wrze nia 2008 r. w sprawie obrotu materia em 
rozmno eniowym ro lin sadowniczych oraz ro linami sadowniczymi przeznaczonymi 
do produkcji owoców (Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8). 
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Takie wprowadzanie do obrotu powinno nast pi  po powiadomieniu odpowiedzialnych 

organów, o których mowa w tych dyrektywach, i po przyj ciu przez omisj  

zharmonizowanych wymogów dla takiego materia u, pod warunkiem e spe nia on te 

wymogi. 

(38) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustanowienia niektórych przepisów 

dotycz cych produkcji i sprzeda y materia u rozmno eniowego ro lin ekologicznego 

materia u heterogenicznego okre lonych rodzajów lub gatunków. 

(39) Aby zaspokoi  potrzeby producentów ekologicznych, wspiera  badania i rozwija  

odmiany ekologiczne nadaj ce si  do produkcji ekologicznej przy uwzgl dnieniu 

szczególnych potrzeb i celów rolnictwa ekologicznego, takich jak zwi kszona 

ró norodno  genetyczna, odporno  lub tolerancja na choroby oraz dostosowywanie si  

do ró nych lokalnych warunków glebowych i klimatycznych, nale y zgodnie 

z dyrektywami 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/53/WE, 2002/54/WE, 

2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE oraz 2008/90/WE przeprowadzi  

ograniczone w czasie badania naukowe. Te ograniczone w czasie badania naukowe 

powinny by  prowadzone w okresie siedmiu lat, powinny wykorzystywa  wystarczaj ce 

ilo ci materia u rozmno eniowego ro lin i powinny by  przedmiotem corocznych 

sprawozda . Powinny  one s u y  ustanowieniu kryteriów opisu cech tego materia u, oraz 

okre li  warunki produkcji i wprowadzania do obrotu tego materia u. 
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(40) Poniewa  produkcja zwierz t gospodarskich jest naturalnie zwi zana z gospodarowaniem 

gruntami rolnymi, a obornik wykorzystywany jest do nawo enia wspomagaj cego 

produkcj  ro lin, nale y zakaza  produkcji zwierz cej bez wykorzystania gruntów, 

z wyj tkiem produkcji pszczelarskiej. Przy doborze ras nale y zach ca  do wyboru cech, 

które s  wa ne dla rolnictwa ekologicznego, takich jak wysoki stopie  ró norodno ci 

genetycznej, zdolno  dostosowania si  do warunków miejscowych oraz odporno  

na choroby. 

(41) Zwierz ta ekologiczne nie zawsze s  dost pne w wystarczaj cej ilo ci i jako ci, aby 

zaspokoi  potrzeby rolników, którzy chc  stworzy  stado po raz pierwszy lub te  

powi kszy  lub odbudowa  swoje stado. Dlatego wprowadzanie do ekologicznej jednostki 

produkcyjnej zwierz t, które by y chowane nieekologicznie, powinno by  mo liwe pod 

pewnymi warunkami. 

(42) Zwierz ta gospodarskie nale y ywi  materia ami paszowymi wytworzonymi zgodnie 

z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, najlepiej pochodz cymi z w asnego 

gospodarstwa rolnika, uwzgl dniaj c przy tym potrzeby fizjologiczne zwierz t 

gospodarskich. Jednak pod pewnymi warunkami rolnicy powinni mie  równie  mo liwo  

u ywania paszy w okresie konwersji pochodz cej z ich w asnych gospodarstw. Ponadto, 

aby zapewni  spe nienie minimalnych wymogów ywieniowych dotycz cych zwierz t 

gospodarskich, nale y zapewni  rolnikom mo liwo  u ywania, na ci le okre lonych 

warunkach, niektórych materia ów paszowych pochodzenia mikrobiologicznego lub 

mineralnego lub niektórych dodatków paszowych i substancji pomocniczych 

w przetwórstwie. 
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(43) Zarz dzanie zdrowiem zwierz t powinno opiera  si  g ównie na zapobieganiu chorobom. 

Ponadto nale y stosowa  okre lone rodki w zakresie czyszczenia i dezynfekcji. 

W produkcji ekologicznej nie nale y zezwala  na profilaktyczne stosowanie 

syntetyzowanych chemicznie alopatycznych produktów leczniczych, w tym antybiotyków. 

W przypadku choroby lub urazu zwierz cia wymagaj cych niezw ocznego leczenia 

stosowanie takich produktów powinno by  ograniczone do niezb dnego minimum, 

koniecznego do powrotu zwierz cia do dobrej kondycji. W takich przypadkach, w celu 

zagwarantowania konsumentom integralno ci produkcji ekologicznej, urz dowy okres 

karencji po zastosowaniu takich produktów leczniczych, zgodnie z w a ciwymi przepisami 

Unii, powinien by  dwukrotnie d u szy ni  normalny okres karencji i wynosi  co najmniej 

48 godzin. 

(44) Warunki dotycz ce pomieszcze  dla ekologicznych zwierz t gospodarskich i ekologiczne 

praktyki gospodarskie powinny zaspokaja  behawioralne potrzeby zwierz t i powinny 

zapewnia  wysoki poziom dobrostanu zwierz t, którego niektóre aspekty powinny 

wykracza  poza unijne normy dobrostanu zwierz t maj ce zastosowanie ogólnie 

w produkcji zwierz cej. W wi kszo ci przypadków zwierz ta gospodarskie powinny mie  

sta y dost p do obszarów na otwartej przestrzeni umo liwiaj cych swobodne poruszanie 

si . Nale y unika  wszelkiego rodzaju cierpienia, bólu lub stresu lub nale y ogranicza  je 

do minimum na wszystkich etapach ycia zwierz t. Trzymanie na uwi zi lub okaleczanie, 

jak na przyk ad przycinanie ogonów owiec, obcinanie dziobów w pierwszych trzech 

dniach ycia i usuwanie zawi zków rogów powinny by  mo liwe wy cznie, je eli jest to 

dozwolone przez w a ciwe organy i jedynie pod pewnymi warunkami. 
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(45) Poniewa  najbardziej rozwini ta jest ekologiczna produkcja byd a, owiec, kóz, 

koniowatych, jeleniowatych i wi , a tak e drobiu, królików i pszczó , do tych gatunków 

powinny mie  zastosowanie dodatkowe szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji. 

W odniesieniu do tych gatunków konieczne jest, by omisja ustali a pewne wymogi, które 

s  wa ne dla produkcji tych zwierz t, takie jak wymogi dotycz ce obsady zwierz t, 

minimalnej powierzchni oraz warunków, a tak e wymogi techniczne dotycz ce 

pomieszcze . W odniesieniu do innych gatunków takie wymogi nale y ustanowi , 

od momentu, gdy dodatkowe szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji b d  mia y 

zastosowanie równie  do tych gatunków. 

(46) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do zmniejszenia liczby odst pstw 

dotycz cych pochodzenia zwierz t, ogranicze  dotycz cych azotu organicznego 

powi zanego z czn  obsad  zwierz t, dokarmiania rodzin pszczelich, dopuszczalnych 

rodków do dezynfekcji pasiek, metod i rodków do zwalczania Varroa destructor oraz 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zwierz cej dla kolejnych gatunków. 
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(47) Niniejsze rozporz dzenie uwzgl dnia cele nowej wspólnej polityki rybo ówstwa 

w odniesieniu do akwakultury, która odgrywa kluczow  rol  w zapewnianiu 

zrównowa onego, d ugoterminowego bezpiecze stwa ywno ciowego, jak równie  

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, równocze nie zmniejszaj c presj  na dziko yj ce 

stada ryb, w kontek cie wzrastaj cego globalnego popytu na ywno  pochodz c  ze 

rodowiska wodnego. omunikat omisji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie 

strategicznych wytycznych dotycz cych zrównowa onego rozwoju akwakultury w UE 

uwydatnia g ówne wyzwania stoj ce przed akwakultur  w Unii oraz potencja  rozwoju 

tego sektora. Akwakultura zosta a okre lona w tym komunikacie jako szczególnie 

obiecuj cy sektor, podkre lono w nim równie  przewag  konkurencyjn , jak  zapewnia 

certyfikacja ekologiczna. 

(48) Akwakultura ekologiczna jest relatywnie nowym dzia em produkcji ekologicznej 

w porównaniu z rolnictwem ekologicznym, w przypadku którego zebrano ju  du o 

do wiadcze  na poziomie gospodarstw. Bior c pod uwag  rosn ce zainteresowanie 

konsumentów produktami akwakultury ekologicznej, oczekuje si  zwi kszenia liczby 

jednostek produkcji w sektorze akwakultury przechodz cych na produkcj  ekologiczn . 

Dzi ki temu zwi kszy si  zasób do wiadcze  i wiedzy technicznej oraz przyspieszony 

zostanie rozwój, a akwakultura ekologiczna jest udoskonalana, co powinno znale  

odzwierciedlenie w przepisach dotycz cych produkcji. 

(49) Akwakultura ekologiczna powinna opiera  si  na chowie m odych osobników 

pochodz cych z ekologicznych jednostek produkcyjnych. Ekologiczne zwierz ta 

akwakultury do celów rozrodu lub odchowu nie zawsze s  dost pne w wystarczaj cej 

ilo ci i jako ci, aby zaspokoi  potrzeby podmiotów produkuj cych zwierz ta akwakultury. 

Wprowadzanie do ekologicznej jednostki produkcyjnej schwytanych na wolno ci dzikich 

zwierz t lub nieekologicznych zwierz t akwakultury powinno by  mo liwe pod pewnymi 

warunkami. 
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(50) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do paszy dla zwierz t akwakultury oraz 

leczenia weterynaryjnego tych zwierz t oraz w odniesieniu do szczegó owych warunków 

w zakresie gospodarowania stadem podstawowym, hodowli i wychowu osobników 

m odocianych. 

(51) Podmioty produkuj ce ywno  lub pasz  ekologiczn  powinny stosowa  odpowiednie 

procedury opieraj ce si  na systematycznej identyfikacji krytycznych etapów 

przetwarzania w celu zapewnienia zgodno ci przetworzonych produktów z przepisami 

dotycz cymi produkcji ekologicznej. Ekologiczne produkty przetworzone powinny by  

produkowane przy u yciu metod przetwarzania, które gwarantuj  zachowanie 

ekologicznych cech i w a ciwo ci produktów na wszystkich etapach produkcji 

ekologicznej. 

(52) Nale y ustanowi  przepisy dotycz ce sk adu przetworzonej ekologicznej ywno ci i paszy. 

W szczególno ci ywno  ta powinna by  wytwarzana g ównie z ekologicznych 

sk adników pochodzenia rolnego lub innych, ekologicznych sk adników obj tych 

zakresem stosowania niniejszego rozporz dzenia, z ograniczon  mo liwo ci  stosowania 

niektórych nieekologicznych sk adników pochodzenia rolnego okre lonych w niniejszym 

rozporz dzeniu. Poza tym do stosowania w produkcji przetworzonej ekologicznej 

ywno ci i paszy nale y dopu ci  jedynie niektóre produkty i substancje dozwolone 

zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 
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(53) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do rodków ostro no ci i rodków 

zapobiegawczych, które maj  by  podejmowane przez podmioty produkuj ce 

przetworzon  ywno  lub pasz , w odniesieniu do rodzaju i sk adu produktów i substancji 

dopuszczonych do stosowania w ywno ci przetworzonej, a tak e w odniesieniu 

do warunków, w jakich mog  by  one stosowane, oraz do obliczania zawarto ci 

procentowej sk adników pochodzenia rolnego, w tym okre lenia dodatków dopuszczonych 

do stosowania w produkcji ekologicznej, uznawanych za sk adniki pochodzenia rolnego 

do celów obliczania odsetka, który musi zosta  osi gni ty, aby dany produkt zosta  

oznaczony jako ekologiczny w opisie handlowym produktu. 

(54) Wino ekologiczne powinno podlega  odpowiednim przepisom dotycz cym ekologicznej 

ywno ci przetworzonej. Wino nale y jednak do szczególnej i wa nej kategorii produktów 

ekologicznych, dlatego szczególnie w odniesieniu do wina ekologicznego nale y 

ustanowi  dodatkowe szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji. Wino ekologiczne 

powinno by  wytwarzane wy cznie z ekologicznych surowców i nale y dopu ci  

dodawanie do niego jedynie niektórych produktów i substancji dozwolonych zgodnie 

z niniejszym rozporz dzeniem. W produkcji wina ekologicznego nale y zakaza  

stosowania niektórych praktyk, procesów i zabiegów enologicznych. Na inne praktyki, 

procesy i zabiegi nale y zezwoli  na ci le okre lonych warunkach. 
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(55) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustanowienia dodatkowych 

zakazanych praktyk, procesów i zabiegów enologicznych oraz w odniesieniu do zmiany 

wykazu dozwolonych praktyk, procesów i zabiegów enologicznych. 

(56) Pierwotnie dro d e nie by y na podstawie rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 uznawane 

za sk adnik pochodzenia rolnego, dlatego nie by y uwzgl dniane przy ustalaniu 

sk adników pochodzenia rolnego produktów ekologicznych. Rozporz dzeniem omisji 

(WE) nr 889/20081 wprowadzono jednak od dnia 31 grudnia 2013 r. obowi zek uznawania 

dro d y i produktów dro d owych jako sk adników pochodzenia rolnego do celów 

produkcji ekologicznej. W zwi zku z tym od dnia 1 stycznia 2021 r. do produkcji 

ekologicznych dro d y, które maj  by  wykorzystywane jako ywno  i pasza, nale y 

wykorzystywa  wy cznie sk adniki uzyskane ekologicznie. Ponadto jedynie niektóre 

produkty i substancje powinny zosta  dopuszczone do wykorzystania przy ich produkcji 

i przygotowywaniu. 

(57) Aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do dodatkowych szczegó owych 

przepisów dotycz cych produkcji dro d y. 

                                                 
1 Rozporz dzenie omisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrze nia 2008 r. ustanawiaj ce 

szczegó owe zasady wdra ania rozporz dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji 
ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1). 
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(58) Wprawdzie niniejsze rozporz dzenie powinno zharmonizowa  przepisy dotycz ce 

produkcji ekologicznej w Unii dla wszystkich produktów obj tych jego zakresem 

stosowania i powinno ustanowi  szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji w odniesieniu 

do ró nych kategorii produktów, jednak dopiero na pó niejszym etapie mo liwe b dzie 

przyj cie niektórych przepisów dotycz cych produkcji, takich jak dodatkowe szczegó owe 

przepisy dotycz ce produkcji w odniesieniu do kolejnych gatunków zwierz t lub 

produktów spoza kategorii, dla których w niniejszym rozporz dzeniu ustanowiono 

szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji. Z powodu braku takich przepisów dotycz cych 

produkcji na szczeblu unijnym pa stwa cz onkowskie powinny wci  mie  mo liwo  

ustanawiania krajowych przepisów dotycz cych ich w asnej krajowej produkcji, pod 

warunkiem e te przepisy nie b d  sprzeczne z niniejszym rozporz dzeniem. Jednak e 

pa stwa cz onkowskie nie powinny stosowa  tych przepisów krajowych do produktów 

wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu w innych pa stwach cz onkowskich, gdy 

produkty te s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem. W przypadku braku takich 

krajowych szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji, przy wprowadzaniu takich 

produktów do obrotu z odniesieniem do produkcji ekologicznej podmioty powinny co 

najmniej przestrzega  – w zakresie, w jakim to mo liwe w odniesieniu do danych 

produktów – ogólnych przepisów dotycz cych produkcji oraz zasad produkcji 

ekologicznej. 
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(59) Aby uwzgl dni  ewentualn  przysz  potrzeb  ustanowienia szczegó owych przepisów 

dotycz cych produkcji w zakresie produktów, których produkcja nie nale y do adnej 

z kategorii szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji, ustanowionych w niniejszym 

rozporz dzeniu, jak równie  aby zapewni  jako , identyfikowalno , zgodno  

z niniejszym rozporz dzeniem oraz dostosowanie do post pu technicznego, omisji nale y 

przekaza  uprawnienia w odniesieniu do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu 

do ustanawiania szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji, a tak e przepisów 

dotycz cych poddaniu obowi zkowi konwersji, w odniesieniu do takich produktów. 

(60) Odst pstwa od przepisów dotycz cych produkcji ekologicznej nale y przewidzie  

wy cznie w przypadku okoliczno ci katastroficznych. Aby umo liwi  kontynuowanie lub 

przywrócenie produkcji ekologicznej w takich przypadkach, omisji nale y przekaza  

uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów w odniesieniu do ustanawiania kryteriów 

pozwalaj cych zakwalifikowa  okoliczno ci katastroficzne, a tak e szczegó owych 

przepisów, w tym ewentualnych odst pstw od niniejszego rozporz dzenia, stanowi cych, 

w jaki sposób pa stwa cz onkowskie maj  post powa  w takich katastroficznych 

okoliczno ciach, i dotycz cych niezb dnych wymogów w zakresie monitorowania 

i sprawozdawczo ci w takich przypadkach. 

(61) Pod pewnymi warunkami produkty ekologiczne, produkty w okresie konwersji i produkty 

nieekologiczne mo na przechowywa  i transportowa  jednocze nie. Nale y ustanowi  

szczegó owe przepisy w celu zapewnienia nale ytego oddzielenia produktów 

ekologicznych, produktów w okresie konwersji i produktów nieekologicznych w trakcie 

obchodzenia si  z nimi oraz w celu unikni cia pomieszania produktów. 
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(62) Aby zapewni  integralno  produkcji ekologicznej i dostosowanie do post pu 

technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania okre lonych aktów 

w odniesieniu do przepisów dotycz cych pakowania i transportu produktów 

ekologicznych. 

(63) Stosowanie w produkcji ekologicznej niektórych  produktów lub substancji jako substancji 

czynnych, które maj  by  wykorzystywane jako rodki ochrony ro lin, wchodz ce w 

zakres rozporz dzenia (WE) nr 1107/2009, nawozy, rodki poprawiaj ce w a ciwo ci 

gleby,  od ywki, nieekologiczne sk adniki paszy dla zwierz t ró nego pochodzenia, 

dodatki paszowe, substancje pomocnicze w przetwórstwie oraz produkty do czyszczenia i 

dezynfekcji powinno by  ograniczone do minimum i podlega  okre lonym warunkom 

ustanowionymi w niniejszym rozporz dzeniu. To samo podej cie nale y przyj  

w odniesieniu do wykorzystywania w produkcji ekologicznej ywno ci przetworzonej 

produktów i substancji takich jak dodatki do ywno ci i substancje pomocnicze 

w przetwórstwie oraz w odniesieniu do stosowania nieekologicznych sk adników 

pochodzenia rolnego. Dlatego te  nale y okre li  wszelkie ogólne mo liwe zastosowania 

takich produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz szczegó owe mo liwe 

zastosowania w produkcji ekologicznej ywno ci przetworzonej, z zastrze eniem zasad 

ustanowionych w niniejszym rozporz dzeniu i okre lonych kryteriów. 
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(64) Aby zapewni  jako , identyfikowalno  i zgodno  z niniejszym rozporz dzeniem 

ogólnie w odniesieniu do produkcji ekologicznej, oraz w szczególno ci w odniesieniu 

do produkcji ekologicznej ywno ci przetworzonej, a tak e, aby zapewni  dostosowanie 

do post pu technicznego, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania 

niektórych aktów w odniesieniu do dodatkowych kryteriów dotycz cych udzielania 

zezwole  na ogólne stosowanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej, 

w szczególno ci w produkcji ekologicznej ywno ci przetworzonej, jak równie  kryteria 

dotycz ce wycofywania takich zezwole . 

(65) Aby zapewni  dost p do sk adników pochodzenia rolnego, które nie s  dost pne 

w wystarczaj cej ilo ci w postaci ekologicznej do produkcji ekologicznej ywno ci 

przetworzonej, pa stwa cz onkowskie powinny tak e mie  mo liwo  zezwolenia 

na stosowanie – pod pewnymi warunkami i przez ograniczony czas – nieekologicznych 

sk adników pochodzenia rolnego. 

(66) Aby wspiera  produkcj  ekologiczn  i z uwagi na potrzeb  posiadania miarodajnych 

danych, nale y gromadzi  i przekazywa  rolnikom oraz podmiotom informacje i dane 

dotycz ce dost pno ci na rynku ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin 

i materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji, ekologicznych zwierz t 

i ekologicznych m odocianych osobników zwierz t akwakultury. W tym celu pa stwa 

cz onkowskie powinny zapewni , by na ich terytorium zosta y utworzone i by y regularnie 

aktualizowane bazy danych i systemy zawieraj ce takie informacje, a omisja powinna 

podawa  takie informacje do wiadomo ci publicznej. 
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(67) Aby zapewni  zgodno  z wymogami w zakresie produkcji ekologicznej oraz zaufanie 

konsumentów do tej metody produkcji, konieczne jest, by podmioty informowa y w a ciwe 

organy lub – w stosownych przypadkach – organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce 

o przypadkach podejrze  wyst pienia niezgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem, które 

s  uzasadnione lub nie mog  by  wykluczone, dotycz cych produktów, które podmioty te 

wytwarzaj , przygotowuj , przywo  lub otrzymuj  od innych podmiotów. Takie 

podejrzenie niezgodno ci mo e pojawi  si  mi dzy innymi ze wzgl du na obecno  

w produkcie, który ma by  stosowany lub wprowadzany do obrotu jako produkt 

ekologiczny lub produkt w okresie konwersji, produktu lub substancji niedopuszczonych 

w produkcji ekologicznej. Podmioty powinny informowa  w a ciwe organy, w przypadku 

gdy s  one w stanie uzasadni  podejrzenie niezgodno ci lub nie mog  takiego podejrzenia 

wykluczy . W takich przypadkach dane produkty nie powinny by  wprowadzane 

do obrotu jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji do czasu 

wykluczenia podejrzenia niezgodno ci. Podmioty powinny wspó pracowa  z w a ciwymi 

organami oraz w stosownych przypadkach z organami kontrolnymi lub jednostkami 

certyfikuj cymi przy identyfikacji i weryfikacji przyczyn takich niezgodno ci. 

(68) Aby unikn  zanieczyszczenia produkcji ekologicznej produktami lub substancjami, które 

nie zosta y dopuszczone przez omisj  do stosowania w produkcji ekologicznej 

do niektórych celów, podmioty powinny przedsi wzi  proporcjonalne i odpowiednie 

rodki znajduj ce si  pod ich kontrol  w celu identyfikacji ryzyka takiego 

zanieczyszczenia i zapobiegania mu. rodki takie powinny by  regularnie poddawane 

przegl dowi i w razie konieczno ci dostosowywane. 
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(69) Aby zapewni  w ca ej Unii zharmonizowane podej cie w odniesieniu do rodków, które 

maj  by  podejmowane w przypadku podejrzenia niezgodno ci, zw aszcza, je eli takie 

podejrzenie spowodowane jest obecno ci  produktów i substancji niedopuszczonych 

w produktach ekologicznych lub w produktach w okresie konwersji, a tak e by unikn  

niepewno ci dla podmiotów, w a ciwe organy lub – w stosownych przypadkach – organy 

kontrolne lub jednostki certyfikuj ce powinny przeprowadza  urz dowe post powanie 

wyja niaj ce zgodnie z rozporz dzeniem (UE) 2017/625 w celu sprawdzenia zgodno ci 

z wymogami w zakresie produkcji ekologicznej. W szczególnym przypadku podejrzenia 

niezgodno ci spowodowanego obecno ci  niedopuszczonych produktów lub substancji 

post powanie wyja niaj ce powinno okre li  ród a i przyczyny obecno ci takich 

produktów lub substancji oraz w celu zapewnienia, aby te podmioty przestrzega y 

wymogów w zakresie produkcji ekologicznej, a zw aszcza nie stosowa y produktów lub 

substancji niedopuszczonych w produkcji ekologicznej i podejmowa y proporcjonalne 

i odpowiednie rodki ostro no ci w celu unikni cia zanieczyszczenia produkcji 

ekologicznej takimi produktami i substancjami. Takie post powania wyja niaj ce powinny 

by  proporcjonalne do podejrzewanej niezgodno ci, a co za tym idzie – powinny by  

uko czone jak najszybciej, w rozs dnym terminie, z uwzgl dnieniem trwa o ci danego 

produktu i stopnia z o ono ci danego przypadku. Mog  one obejmowa  dowoln  metod  

i technik  prowadzenia kontroli urz dowych, która zostanie uznana za odpowiedni , aby 

sprawnie wykluczy  lub potwierdzi , bez zb dnej zw oki,wszelkie podejrzenie 

niezgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem, w tym przy wykorzystaniu wszelkich 

odno nych informacji, które pozwoli yby wykluczenie lub potwierdzenie podejrzenia 

niezgodno ci bez konieczno ci przeprowadzenia kontroli na miejscu. 
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(70) Stwierdzenie obecno ci produktów lub substancji niedopuszczonych w produkcji 

ekologicznej w produktach, które maj  by  wprowadzane do obrotu jako produkty 

ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, a tak e podj te w tym wzgl dzie rodki 

powinny by  przedmiotem dalszej obserwacji przez pa stwa cz onkowskie i omisj . 

omisja powinna zatem przedstawi  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie po czterech 

latach od daty rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia sprawozdanie w oparciu 

o zebrane przez pa stwa cz onkowskie informacje na temat post powa  wyja niaj cych 

przeprowadzonych w sprawach dotycz cych produktów i substancji niedopuszczonych 

w produkcji ekologicznej. Sprawozdaniu temu – w stosownych przypadkach – mo e 

towarzyszy  wniosek ustawodawczy dotycz cy wprowadzenia dalszej harmonizacji. 

(71) W przypadku braku takiej dalszej harmonizacji pa stwa cz onkowskie, które opracowa y 

podej cia w celu zapobiegania, by jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie 

konwersji by y wprowadzane do obrotu produkty zawieraj ce pewien poziom produktów 

lub substancji, niedopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej do niektórych 

celów, powinny mie  mo liwo  dalszego stosowania tych podej . Jednak w celu 

zapewnienia swobodnego przep ywu produktów ekologicznych i produktów w okresie 

konwersji na rynku wewn trznym w Unii podej cia takie nie powinny zakazywa , 

ogranicza  ani utrudnia  wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w innych 

pa stwach cz onkowskich zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. Takie podej cia 

powinny zatem by  stosowane jedynie w odniesieniu do produktów wytworzonych 

na terytorium danego pa stwa cz onkowskiego, które zdecydowa o si  na dalsze 

stosowanie tego podej cia. Pa stwa cz onkowskie, które zdecyduj  si  na korzystanie z tej 

mo liwo ci, powinny niezw ocznie poinformowa  o tym omisj . 
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(72) Oprócz obowi zków dotycz cych ustanowionych w niniejszym rozporz dzeniu rodków, 

które maj  by  podejmowane przez podmioty wytwarzaj ce, przygotowuj ce, przywo ce 

lub stosuj ce produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji oraz przez w a ciwe 

organy lub – w stosownych przypadkach – przez organy kontrolne lub jednostki 

certyfikuj ce w celu zapobiegania zanieczyszczeniu produktów ekologicznych lub 

produktów w okresie konwersji produktami lub substancjami niedozwolonymi w produkcji 

ekologicznej, pa stwa cz onkowskie powinny równie  mie  mo liwo  podj cia na swoim 

terytorium innych odpowiednich rodków do zapobiegania niezamierzonej obecno ci 

niedopuszczonych produktów i substancji w produkcji ekologicznej. Pa stwa 

cz onkowskie, które zdecyduj  si  na korzystanie z tej mo liwo ci, powinny niezw ocznie 

poinformowa  o tym omisj  i pozosta e pa stwa cz onkowskie. 

(73) Znakowanie produktów rolnych i rodków spo ywczych powinno podlega  ogólnym 

przepisom ustanowionym w rozporz dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1169/20111, a w szczególno ci przepisom, które maj  na celu zapobieganie znakowaniu 

mog cemu dezorientowa  konsumentów lub wprowadza  ich w b d. Ponadto 

w niniejszym rozporz dzeniu nale y ustanowi  szczegó owe przepisy dotycz ce 

znakowania produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji. Powinny one 

chroni  zarówno interesy podmiotów zwi zane z prawid owym oznakowaniem ich 

produktów na rynku oraz by podmioty te mog y funkcjonowa  w warunkach uczciwej 

konkurencji, jak równie  interesy konsumentów zwi zane z mo liwo ci  podejmowania 

wiadomych wyborów. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 

25 pa dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat 
ywno ci, zmiany rozporz dze  Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 

i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy omisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy omisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, dyrektyw omisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporz dzenia 

omisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18). 
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(74) W zwi zku z tym terminy u ywane do znakowania produktów ekologicznych powinny 

podlega  ochronie w ca ej Unii, tak aby nie mog y by  u ywane do znakowania produktów 

nieekologicznych, niezale nie od wykorzystanego j zyka. Tej ochronie powinny podlega  

tak e zwyczajowe terminy pochodne od tych okre le  lub ich wersje skrócone, bez 

wzgl du na to, czy s  one u ywane osobno czy cznie. 

(75) ywno  przetworzona powinna by  znakowana jako ekologiczna wy cznie, gdy 

wszystkie lub niemal wszystkie sk adniki pochodzenia rolnego s  ekologiczne. Aby 

zach ci  do stosowania sk adników ekologicznych, nale y równie  pozwoli  

na nawi zanie pod pewnymi warunkami do produkcji ekologicznej jedynie w wykazie 

sk adników ywno ci przetworzonej, w szczególno ci w przypadku stwierdzenia, e dana 

ywno  jest zgodna z niektórymi przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej. Nale y 

równie  ustanowi  specjalne przepisy dotycz ce znakowania, by umo liwi  podmiotom 

wskazanie sk adników ekologicznych stosowanych w produktach, których jeden 

z g ównych sk adników pochodzi z my listwa lub rybo ówstwa. 

(76) Pasza przetworzona powinna by  znakowana jako ekologiczna wy cznie, gdy wszystkie 

lub niemal wszystkie sk adniki pochodzenia rolnego s  ekologiczne. 
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(77) Aby sytuacja na rynku unijnym by a jasna dla konsumentów, nale y wprowadzi  

obowi zek umieszczania logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej na wszystkich 

wytworzonych i opakowanych w Unii ekologicznych produktach ywno ciowych. Ponadto 

nale y umo liwi  dobrowolne umieszczanie tego logo w przypadku niezapakowanych 

produktów ekologicznych wytworzonych w Unii oraz w przypadku wszelkich produktów 

ekologicznych przywiezionych z pa stw trzecich, jak równie  do celów informacyjnych 

i edukacyjnych. Nale y okre li  wzór logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. 

(78) Jednak e, by unikn  wprowadzania konsumentów w b d co do ekologicznego charakteru 

ca ego produktu, nale y ograniczy  wykorzystanie tego logo do produktów, które 

zawieraj  wy cznie lub niemal wy cznie sk adniki ekologiczne. Dlatego te  nie nale y 

zezwala  na stosowanie tego logo do znakowania produktów w okresie konwersji lub 

produktów przetworzonych, w których mniej ni  95  masy sk adników pochodzenia 

rolnego to sk adniki ekologiczne. 

(79) By zapobiec dezorientacji konsumentów co do pochodzenia produktu z Unii lub spoza 

niej, w ka dym przypadku zastosowania logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej 

nale y informowa  konsumentów o miejscu uprawy surowców rolnych b d cych 

sk adnikami danego produktu. W zwi zku z tym na etykietach produktów pochodz cych 

z ekologicznej akwakultury tak e nale y zezwoli  na odnoszenie si  do akwakultury 

zamiast do rolnictwa. 
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(80) Aby zapewni  konsumentom jasn  sytuacj  oraz zapewni  e s  im przekazywane 

odpowiednie informacje, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania 

niektórych aktów dotycz cych ustanowienia dodatkowych przepisów dotycz cych 

znakowania produktów ekologicznych oraz zmiany wykazu terminów odnosz cych si  

do produkcji ekologicznej ustanowionego w niniejszym rozporz dzeniu, logo produkcji 

ekologicznej Unii Europejskiej oraz odnosz cych si  do niego przepisów. 

(81) Niektóre produkty lub substancje stosowane w rodkach ochrony ro lin lub jako nawozy 

nie powinny wchodzi  w zakres stosowania niniejszego rozporz dzenia, i dlatego – nie 

powinny, co do zasady, podlega  przepisom niniejszego rozporz dzenia, w tym przepisom 

dotycz cym znakowania. Poniewa  jednak te produkty i substancje odgrywaj  wa n  rol  

w rolnictwie ekologicznym, a ich stosowanie w produkcji ekologicznej podlega 

zezwoleniu na mocy niniejszego rozporz dzenia, i poniewa  w praktyce pojawi y si  

pewne niejasno ci w odniesieniu do ich znakowania, w szczególno ci w odniesieniu 

do stosowania terminów odnosz cych si  do produkcji ekologicznej, nale y wyja ni , e 

je eli stosowanie tych produktów lub substancji jest dopuszczone w produkcji 

ekologicznej zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem, mog  by  one odpowiednio 

znakowane. 

(82) Produkcja ekologiczna jest wiarygodna jedynie wtedy, gdy towarzyszy jej skuteczna 

weryfikacja i kontrole na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. 
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(83) Nale y okre li  szczegó owe wymogi dotycz ce podmiotów, aby zapewni  zgodno  

z niniejszym rozporz dzeniem. W szczególno ci nale y ustanowi  przepisy przewiduj ce 

zg aszanie w a ciwym organom dzia alno ci podmiotów oraz system certyfikacji s u cy 

identyfikacji podmiotów, które przestrzegaj  przepisów reguluj cych produkcj  

ekologiczn  i znakowanie produktów ekologicznych. Przepisy te powinny co do zasady 

obowi zywa  równie  wszelkich podwykonawców danych podmiotów, chyba e dane 

podwykonawstwo jest w pe ni zintegrowane z g ówn  dzia alno ci  podmiotu zlecaj cego 

podwykonanie i jest w tym kontek cie kontrolowane. Nale y zapewni  przejrzysto  

systemu certyfikacji poprzez zobowi zanie pa stw cz onkowskich do zapewnienia 

publicznej dost pno ci wykazów podmiotów, które zg osi y swoj  dzia alno , oraz op at, 

które mog  zosta  pobrane w zwi zku z kontrolami przeprowadzanymi celem weryfikacji 

zgodno ci z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej. 

(84) Ma e sklepy detaliczne niesprzedaj ce produktów ekologicznych innych ni  opakowane 

produkty ekologiczne, stwarzaj  wzgl dnie niskie ryzyko niezgodno ci z przepisami 

dotycz cymi produkcji ekologicznej i dlatego nie powinny one podlega  

nieproporcjonalnym obci eniom ze wzgl du na sprzeda  produktów ekologicznych. Nie 

powinny one zatem podlega  obowi zkom zg aszania i certyfikacji, ale powinny nadal 

podlega  kontrolom urz dowym przeprowadzanym w celu weryfikacji przepisów 

dotycz cych produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Podobnie, 

ma e sklepy detaliczne sprzedaj ce nieopakowane produkty ekologiczne powinny podlega  

kontrolom urz dowym, ale w celu u atwienia wprowadzania do obrotu produktów 

ekologicznych pa stwa cz onkowskie powinny mie  mo liwo  zwolnienia takich sklepów 

z obowi zku certyfikowania ich dzia alno ci. 
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(85) Ma e gospodarstwa i podmioty zajmuj ce si  indywidualnie produkcj  alg lub zwierz t 

akwakultury w Unii borykaj  si  ze stosunkowo wysokimi kosztami kontroli i znacznymi 

obci eniami administracyjnymi w zwi zku z certyfikacj  ekologiczn . Nale y zezwoli  

na system certyfikacji grupowej celem ograniczenia kosztów kontroli i certyfikacji oraz 

powi zanych obci e  administracyjnych, wzmocnienia lokalnych powi za , 

przyczynienia si  do wzmocnienia rynków zbytu oraz zapewnienia równych szans 

w stosunku do podmiotów z pa stw trzecich. Z tej przyczyny nale y wprowadzi  

i zdefiniowa  poj cie grupy podmiotów” i ustanowi  przepisy odzwierciedlaj ce potrzeby 

ma ych gospodarstw i podmiotów i ich mo liwo ci pod wzgl dem zasobów. 

(86) Aby zapewni  skuteczno , efektywno  i przejrzysto  produkcji ekologicznej i systemu 

znakowania produktów ekologicznych, omisji nale y przekaza  uprawnienia 

do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych wymogów w zakresie zachowania 

dokumentacji przez podmioty lub grupy podmiotów oraz dotycz cych wzoru certyfikatu 

zgodno ci. 

(87) W celu zapewnienia, by certyfikacja grup podmiotów odbywa a si  skutecznie 

i efektywnie, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów 

dotycz cych odpowiedzialno ci poszczególnych cz onków grupy podmiotów, kryteriów 

ustalania geograficznej blisko ci jej cz onków oraz ustanawiania i funkcjonowania jej 

systemu kontroli wewn trznych. 
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(88) Produkcja ekologiczna podlega kontrolom urz dowym i innym czynno ciom urz dowym 

prowadzonym zgodnie z rozporz dzeniem (UE) 2017/625 w celu weryfikowania 

zgodno ci z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych. Z zastrze eniem przypadków, w których niniejsze rozporz dzenie stanowi 

inaczej, do produkcji ekologicznej nale y jednak stosowa  dodatkowe przepisy, oprócz 

ustanowionych w tym rozporz dzeniu, w odniesieniu do kontroli urz dowych i czynno ci 

przeprowadzanych przez w a ciwe organy oraz – w stosownych przypadkach – organy 

kontrolne i jednostki certyfikuj ce, w odniesieniu do dzia a , które maj  podejmowa  

podmioty i grupy podmiotów, przekazywania niektórych zada  zwi zanych z kontrolami 

urz dowymi lub niektórymi zadaniami zwi zanymi z innymi czynno ciami urz dowymi 

i ich nadzorem, jak równie  w odniesieniu do dzia a  w przypadku podejrzenia 

niezgodno ci lub stwierdzonej niezgodno ci, w tym zakazu wprowadzania do obrotu 

produktów jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, kiedy 

stwierdzona niezgodno  wp ywa na integralno  produktów ekologicznych lub produktów 

w okresie konwersji. 

(89) Celem zapewnienia jednolitego podej cia na swoim terytorium, wy cznie do w a ciwych 

organów powinno nale e  przygotowanie katalogu rodków, które mog  by  stosowane 

w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia niezgodno ci. 

(90) W niniejszym rozporz dzeniu nale y ustanowi , w uzupe nieniu do przepisów 

rozporz dzenia (UE) 2017/625, przepisy dotycz ce wymiany niektórych istotnych 

informacji mi dzy w a ciwymi organami, organami kontrolnymi, jednostkami 

certyfikuj cymi oraz niektórymi innymi organami oraz dotycz ce dzia a  tych organów 

i jednostek. 
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(91) Aby wspiera  przeprowadzanie kontroli urz dowych i innych czynno ci urz dowych 

prowadzonych w celu zweryfikowania zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem, omisji 

nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych 

szczegó owych kryteriów i warunków przeprowadzania kontroli urz dowych 

przeprowadzanych celem zapewnienia identyfikowalno ci na wszystkich etapach 

produkcji, przygotowania i dystrybucji oraz zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem, 

a tak e w odniesieniu do dodatkowych elementów, które maj  by  uwzgl dniane przy 

ustalaniu, na podstawie do wiadcze  praktycznych, prawdopodobie stwa wyst pienia 

niezgodno ci. 

(92) Aby wspiera  przeprowadzanie kontroli urz dowych i innych czynno ci urz dowych 

prowadzonych w celu zweryfikowania zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem, omisji 

nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych warunków 

przekazywania jednostkom certyfikuj cym zada  w zakresie kontroli urz dowych i zada  

zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi oprócz warunków ju  ustanowionych 

w niniejszym rozporz dzeniu. 

(93) Do wiadczenia z ustaleniami dotycz cymi przywozu do Unii produktów ekologicznych 

stosowanymi na mocy rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 wskazuj  na potrzeb  zmiany 

tych ustale  w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, by przywo one produkty 

ekologiczne odpowiada y równie wysokim standardom jak standardy unijne, a tak e 

w celu zapewnienia lepszego dost pu unijnych produktów ekologicznych do rynku 

mi dzynarodowego. Ponadto nale y zapewni  jasno  w kwestii przepisów maj cych 

zastosowanie do wywozu produktów ekologicznych, w szczególno ci poprzez 

ustanowienie ekologicznych wiadectw wywozowych. 
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(94) Nale y dalej udoskonala  przepisy reguluj ce przywóz produktów zgodnych z unijnymi 

przepisami dotycz cymi produkcji i znakowania, w zwi zku z którymi podmioty zosta y 

poddane kontroli przez organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce uznane przez omisj  

do prowadzenia kontroli i certyfikacji w dziedzinie produkcji ekologicznej w pa stwach 

trzecich. Nale y w szczególno ci ustanowi  wymogi dotycz ce jednostek akredytuj cych, 

które akredytuj  jednostki certyfikuj ce do celów przywozu do Unii produktów 

ekologicznych zgodnych z wymogami, celem zapewnienia równych szans w zakresie 

nadzoru nad jednostkami certyfikuj cymi ze strony omisji. Ponadto niezb dne jest 

zapewnienie omisji mo liwo ci bezpo redniego kontaktowania si  z jednostkami 

akredytuj cymi oraz w a ciwymi organami w pa stwach trzecich, by usprawni  

odpowiednio nadzór nad organami kontrolnymi i jednostkami certyfikuj cymi. 

W przypadku produktów przywo onych z pa stw trzecich lub z niektórych regionów 

najbardziej oddalonych Unii, ze szczególnymi warunkami klimatycznymi i lokalnymi, 

nale y przewidzie  mo liwo  udzielania przez omisj  specjalnych zezwole  

na stosowanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej. 
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(95) Powinno by  nadal mo liwe wprowadzanie na rynek Unii produktów ekologicznych, które 

nie s  zgodne z unijnymi przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, ale pochodz  

z pa stw trzecich, których systemy produkcji ekologicznej i kontroli zosta y uznane 

za równowa ne z systemami unijnymi. Równocze nie jednak uznawanie równowa no ci 

pa stw trzecich przewidziane w rozporz dzeniu (WE) nr 834/2007 powinno obowi zywa  

jedynie w przypadku zawarcia umów mi dzynarodowych mi dzy Uni  a tymi pa stwami 

trzecimi, przewiduj cych wzajemne uznawanie równowa no ci tak e dla Unii. 

(96) Pa stwa trzecie uznane do celów równowa no ci na mocy rozporz dzenia (WE) 

nr 834/2007 powinny by  nadal za takie uznawane na mocy niniejszego rozporz dzenia, 

przez ograniczony okres niezb dny do zapewnienia sprawnego przej cia na system 

uznawania na mocy umowy mi dzynarodowej, o ile nadal zapewniaj  one równowa no  

ich przepisów dotycz cych produkcji ekologicznej i kontroli z odno nymi przepisami 

unijnymi oraz spe niaj  wszystkie wymogi dotycz ce nadzoru nad ich uznaniem przez 

omisj . Nadzór ten powinien opiera  si  w szczególno ci na corocznych sprawozdaniach 

przesy anych omisji przez te uznane pa stwa trzecie. 
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(97) Do wiadczenia z systemem organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych uznawanych 

przez omisj  do prowadzenia kontroli oraz wydawania certyfikatów w pa stwach 

trzecich na potrzeby przywozu produktów daj cych równowa ne gwarancje pokazuj , e 

te organy i jednostki stosuj  ró ne przepisy, i trudno by oby uzna  takie przepisy 

za równowa ne z odpowiednimi przepisami Unii. Ponadto namno enie standardów dla 

organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych utrudnia sprawowanie odpowiedniego 

nadzoru przez omisj . Dlatego nale y znie  system uznawania równowa no ci. Nale y 

jednak da  tym organom kontrolnym i jednostkom certyfikuj cym wystarczaj cy czas 

na przygotowanie si  do uzyskania uznania na potrzeby przywozu produktów 

spe niaj cych wymogi przepisów unijnych. Ponadto nowe przepisy dotycz ce uznawania 

organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych do celów przywozu produktów zgodnych 

z przepisami powinny obowi zywa  ju  od daty wej cia w ycie niniejszego 

rozporz dzenia, aby da  omisji mo liwo  przygotowania si  do uznawania takich 

organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych od daty rozpocz cia stosowania 

niniejszego rozporz dzenia. 

(98) Wprowadzanie do obrotu jako produkty ekologiczne wszelkich produktów przywo onych 

do Unii na podstawie jakichkolwiek regulacji przywozowych przewidzianych 

w niniejszym rozporz dzeniu powinno zale e  od dost pno ci informacji niezb dnych 

do zapewnienia identyfikowalno ci produktu w a cuchu dostaw ywno ci. 
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(99) Aby zapewni  uczciw  konkurencj  mi dzy podmiotami, omisji nale y przekaza  

uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych dokumentów 

przeznaczonych dla organów celnych w pa stwach trzecich, w szczególno ci 

ekologicznych wiadectw wywozowych. 

(100) Aby zapewni  przejrzysto  procedury uznawania i nadzoru stosowanej przez organy 

kontrolne i jednostki certyfikuj ce w kontek cie przywozu produktów ekologicznych 

zgodnych z wymogami, a tak e skuteczno , efektywno  i przejrzysto  kontroli 

przywo onych produktów, omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania 

niektórych aktów w odniesieniu do dalszych kryteriów uznawania, organów kontrolnych 

i jednostek certyfikuj cych w kontek cie przywozu produktów ekologicznych zgodnych 

z wymogami niniejszego rozporz dzenia, jak równie  dalszymi kryteriami wycofywania 

takiego uznania, w odniesieniu do sprawowania nadzoru nad organami kontrolnymi 

i jednostkami certyfikuj cymi uznanymi przez omisj  oraz w odniesieniu do kontroli 

i innych dzia a , które maj  by  prowadzone w tym celu przez organy kontrolne 

i jednostki certyfikuj ce. 

(101) W przypadku stwierdzenia powa nych lub powtarzaj cych si  narusze  w odniesieniu 

do certyfikacji lub kontroli i dzia a  zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem oraz 

w przypadku gdy dany organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca nie podj y terminowo 

stosownych dzia a  naprawczych danych przez omisj , uznanie tych organów 

kontrolnych lub jednostek certyfikuj cych nale y niezw ocznie wycofa . 
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(102) Aby zapewni  zarz dzanie wykazem pa stw trzecich uznawanych do celów 

równowa no ci na podstawie rozporz dzenia (WE) nr 834/2007, omisji nale y przekaza  

uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych informacji, jakie maj  by  

przesy ane przez te uznawane pa stwa trzecie, koniecznych do nadzoru nad ich 

uznawaniem oraz sprawowania tego nadzoru przez omisj . 

(103) Nale y ustanowi  przepisy, które zapewni , by przep yw produktów ekologicznych, które 

s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem oraz które zosta y poddane kontroli w jednym 

z pa stw cz onkowskich, nie móg  by  ograniczany w innym pa stwie cz onkowskim. 

(104) W celu uzyskania wiarygodnych informacji do wdro enia niniejszego rozporz dzenia 

pa stwa cz onkowskie powinny regularnie dostarcza  omisji niezb dnych informacji. 

Dla zachowania jasno ci i przejrzysto ci pa stwa cz onkowskie powinny aktualizowa  

wykazy w a ciwych organów, organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych. Wykaz 

organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych powinien by  publicznie udost pniany 

przez pa stwa cz onkowskie i publikowany przez omisj . 
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(105) W zwi zku ze stopniowym wycofywaniem odst pstw dotycz cych stosowania 

nieekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin, nieekologicznie utrzymywanego 

drobiu oraz nieekologicznych zwierz t gospodarskich do celów rozrodu omisja powinna 

przeanalizowa  kwesti  dost pno ci takiego materia u w postaci ekologicznej na unijnym 

rynku. W tym celu oraz na podstawie danych dotycz cych dost pno ci materia u 

ekologicznego zebranych za po rednictwem bazy danych i systemów ustanowionych przez 

pa stwa cz onkowskie omisja powinna po pi ciu latach od rozpocz cia stosowania 

niniejszego rozporz dzenia przedstawi  Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat dost pno ci oraz powodów ewentualnego ograniczonego dost pu 

podmiotów ekologicznych do takiego materia u. 

(106) W zwi zku ze stopniowym wycofywaniem odst pstw dotycz cych stosowania 

nieekologicznej paszy bia kowej dla drobiu i wi  oraz na podstawie przekazywanych co 

roku przez pa stwa cz onkowskie danych dotycz cych dost pno ci takiej paszy bia kowej 

w postaci ekologicznej na rynku unijnym omisja powinna po pi ciu latach 

od rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia przedstawi  Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat dost pno ci oraz powodów ewentualnego 

ograniczonego dost pu podmiotów ekologicznych do takiej ekologicznej paszy bia kowej. 

(107) Aby uwzgl dni  zmiany w zakresie dost pno ci na rynku ekologicznego materia u 

rozmno eniowego ro lin, zwierz t ekologicznych oraz ekologicznej paszy bia kowej dla 

drobiu i wi , omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów 

dotycz cych zako czenia lub przed u enia odst pstw i zezwole  dotycz cych stosowania 

nieekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin, zwierz t nieekologicznych lub 

nieekologicznej paszy bia kowej dla drobiu i wi . 
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(108) Nale y ustanowi  rodki maj ce zapewni  sprawne wprowadzenie ram prawnych 

reguluj cych przywóz produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji 

do Unii, zmienionych niniejszym rozporz dzeniem. 

(109) Ponadto nale y ustali  termin wyga ni cia uznania organów kontrolnych i jednostek 

certyfikuj cych do celów równowa no ci przyznanej na podstawie rozporz dzenia (WE) 

nr 834/2007, jak równie  ustanowi  przepisy reguluj ce sytuacj  do czasu wyga ni cia ich 

uznania. Nale y równie  ustanowi  zasady dotycz ce wniosków pa stw trzecich o uznanie 

do celów równowa no ci, które zosta y z o one na mocy rozporz dzenia (WE) 

nr 834/2007, a które b d  nadal w trakcie rozpatrywania w dniu wej cia w ycie 

niniejszego rozporz dzenia. 

(110) Aby zapewni  zarz dzanie wykazem organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych 

uznanych do celów równowa no ci na podstawie rozporz dzenia (WE) nr 834/2007, 

omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych 

informacji, które organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce powinny przesy a , celem 

dokonania nadzoru nad ich uznawaniem oraz w odniesieniu do sprawowania tego nadzoru 

przez omisj . 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     54
ZA CZNI  JUR  PL 
 

(111) Aby u atwi  doko czenie rozpatrywania wniosków pa stw trzecich o uznanie do celów 

równowa no ci, które b d  w toku w dniu wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia, 

omisji nale y przekaza  uprawnienia do przyjmowania niektórych aktów dotycz cych 

przepisów proceduralnych niezb dnych do rozpatrzenia b d cych w toku wniosków 

pa stw trzecich. 

(112) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: dokumentów, które maj  by  

przedk adane w zwi zku z uznawaniem wcze niejszych okresów jako cz ci okresu 

konwersji  minimalnego okresu karmienia mlekiem matki w okresie ssania i niektórych 

przepisów technicznych dotycz cych pomieszcze  dla zwierz t gospodarskich i praktyk 

gospodarskich  szczegó owych przepisów dla gatunków lub grup gatunków alg i zwierz t 

akwakultury w odniesieniu do g sto ci obsady i okre lonych cech systemów produkcji 

i systemów zamkni tych  technik dopuszczonych w przetwarzaniu produktów 

ywno ciowych i paszowych, wydawania zezwole  dla produktów i substancji, które mog  

by  ogólnie stosowane w produkcji ekologicznej, a w produkcji ekologicznej ywno ci 

przetworzonej w szczególno ci, jak równie  wycofywania takich zezwole  oraz 

w odniesieniu do procedur dotycz cych zezwole  i wykazów takich produktów i substancji 

oraz – w stosownych przypadkach – opisu, wymogów dotycz cych sk adu i warunków 

stosowania takich produktów. 
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(113) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: wymogów technicznych 

dotycz cych ustanowienia i utrzymania baz danych do celów prowadzenia wykazu 

dost pnego ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin lub materia u 

rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji uzyskanego metod  produkcji ekologicznej, 

w odniesieniu do wymogów technicznych dotycz cych ustanowienia i utrzymania 

systemów udost pniania danych dotycz cych ekologicznego materia u rozmno eniowego 

ro lin lub materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji lub zwierz t 

ekologicznych lub ekologicznych m odocianych osobników zwierz t akwakultury, oraz 

specyfikacji dotycz cych gromadzenia danych w tym celu  ustale  w zakresie udzia u 

podmiotów w tych systemach oraz szczegó ów informacji, jakie maj  by  przekazywane 

przez pa stwo cz onkowskie w odniesieniu do odst pstw od stosowania ekologicznego 

materia u rozmno eniowego ro lin, zwierz t ekologicznych i paszy ekologicznej, oraz 

w odniesieniu do dost pno ci na rynku niektórych produktów ekologicznych. 
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(114) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: rodków, które maj  by  

przyjmowane przez podmioty i poddawane przez nie przegl dowi, a s u ce identyfikacji 

i zapobieganiu ryzyku zanieczyszczenia produkcji ekologicznej i produktów 

ekologicznych niedopuszczonymi produktami i substancjami  kroków proceduralnych, 

które maj  by  podejmowane w przypadku podejrzenia niezgodno ci, oraz stosownych 

dokumentów  metod wykrywania i oceny obecno ci niedozwolonych produktów 

i substancji, a tak e w odniesieniu do szczegó ów i formatu informacji, które maj  by  

przekazywane przez pa stwa cz onkowskie omisji i pozosta ym pa stwom 

cz onkowskim w odniesieniu do wyników post powa  wyja niaj cych dotycz cych 

obecno ci niedozwolonych produktów lub substancji. 
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(115) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: szczegó owych wymogów 

dotycz cych znakowania i reklamy niektórych produktów w okresie konwersji oraz 

praktycznych ustale  dotycz cych stosowania, prezentacji, sk adu i rozmiaru oznacze  

odnosz cych si  do kodów organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych oraz 

stosowania, prezentacji, sk adu i rozmiaru oznaczania miejsca uprawy surowców rolnych, 

przydzielania kodów organom kontrolnym i jednostkom certyfikuj cym oraz 

w odniesieniu do oznaczania miejsca uprawy surowców rolnych. 
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(116) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze dotycz ce: szczegó ów i specyfikacji dotycz cych 

formy i rodków technicznych zg aszania w a ciwym organom przez podmioty i grupy 

podmiotów prowadzonej przez nie dzia alno ci  metod publikacji wykazów takich 

podmiotów i grup podmiotów oraz w odniesieniu do procedur i metod publikacji op at, 

które mog  by  pobierane w zwi zku z kontrolami  szczegó ów i specyfikacji dotycz cych 

formy certyfikatu dla podmiotów i grup podmiotów oraz rodków technicznych, 

za pomoc  których b dzie on wydawany  a tak e sk adu i wielko ci grupy podmiotów, 

w odniesieniu do stosownych dokumentów i systemów ewidencji, systemu wewn trznej 

identyfikowalno ci oraz wykazu podmiotów, jak równie  wymiany informacji mi dzy 

grupami podmiotów a w a ciwymi organami, organami kontrolnymi lub jednostkami 

certyfikuj cymi oraz wymiany informacji mi dzy pa stwami cz onkowskimi a omisj . 
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(117) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: minimalnego odsetka wszystkich 

kontroli urz dowych, które maj  by przeprowadzone bez zapowiedzi oraz minimalnego 

odsetka dodatkowych kontroli, jak równie  minimalnej liczby próbek, które nale y pobra , 

i podmiotów, które nale y skontrolowa  w danej grupie podmiotów  dokumentacji 

dotycz cej wykazania zgodno ci, o wiadcze  i innych powiadomie  niezb dnych 

do celów kontroli urz dowych, w odniesieniu do stosownych praktycznych rodków 

zapewnienia zgodno ci  w odniesieniu do jednolitych ustale  dotycz cych przypadków, 

w których w a ciwe organy maj  podj  rodki dotycz ce podejrzenia niezgodno ci lub 

stwierdzenia niezgodno ci  w odniesieniu do informacji, które maj  by  przekazywane 

w przypadku podejrzenia niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci, w odniesieniu 

do odbiorców takich informacji oraz w odniesieniu do procedur do przekazywania takich 

informacji, w tym funkcjonalno ci systemu komputerowego. 
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(118) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: tre ci certyfikatów z inspekcji 

wydawanych przez pa stwa trzecie, w odniesieniu do procedury, jak  nale y stosowa  

przy wydawaniu oraz weryfikacji takich certyfikatów, w odniesieniu do rodków 

technicznych, za pomoc  których taki certyfikat jest wydawany  uznawania organów 

kontrolnych i jednostek certyfikuj cych w a ciwych do prowadzenia kontroli i wydawania 

certyfikatów ekologicznych w pa stwach trzecich, a tak e w odniesieniu do wycofywania 

takiego uznawania, w odniesieniu do ustanawiania wykazów tych organów kontrolnych 

i jednostek certyfikuj cych  w odniesieniu do przepisów dotycz cych zapewnienia 

stosowania rodków w odniesieniu do przypadków podejrzenia niezgodno ci lub 

stwierdzenia niezgodno ci, w szczególno ci tych, które wp ywaj  na integralno  

przywo onych produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji  

w odniesieniu do ustanawiania wykazu pa stw trzecich uznawanych na podstawie art. 33 

ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 oraz zmiany tego wykazu  a tak e przepisów 

s u cych zapewnieniu stosowania rodków w odniesieniu do przypadków podejrzenia 

niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci, w szczególno ci tych, które wp ywaj  

na integralno  produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji 

przywo onych z tych pa stw. 
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(119) Aby zapewni  jednolite warunki wdra ania niniejszego rozporz dzenia, omisji nale y 

powierzy  uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do: systemu, który ma by  stosowany 

do przekazywania informacji niezb dnych do wdra ania i monitorowania stosowania 

niniejszego rozporz dzenia, w odniesieniu do szczegó ów dotycz cych informacji, które 

maj  by  przekazywane, i terminu, w którym takie informacje maj  by  przekazane  

a tak e w odniesieniu do ustanowienia wykazu organów kontrolnych i jednostek 

certyfikuj cych uznawanych na podstawie art. 33 ust. 3 rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 

i zmiany tego wykazu. 

(120) Uprawnienia wykonawcze powierzone omisji powinny by  wykonywane zgodnie 

z rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/20111. 

(121) W nale ycie uzasadnionych przypadkach dotycz cych nieuczciwych praktyk lub praktyk 

niezgodnych z zasadami i przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej, ochrony 

zaufania konsumentów lub ochrony uczciwej konkurencji mi dzy podmiotami omisja – 

w sytuacji gdy z uwagi na pilny interes nadrz dny jest to konieczne dla zapewnienia 

stosowania rodków w odniesieniu do przypadków podejrzenia niezgodno ci lub 

stwierdzenia niezgodno ci podlegaj cych kontroli uznanych organów kontrolnych lub 

jednostek certyfikuj cych – powinna by  uprawniona do przyjmowania aktów 

wykonawczych maj cych natychmiastowe zastosowanie. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 

16 lutego 2011 r. ustanawiaj ce przepisy i zasady ogólne dotycz ce trybu kontroli przez 
pa stwa cz onkowskie wykonywania uprawnie  wykonawczych przez omisj  (Dz.U. L 55 
z 28.2.2011, s. 13). 
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(122) Nale y wprowadzi  przepis w celu zapewnienia mo liwo ci wyczerpania zapasów 

produktów po rozpocz ciu stosowania niniejszego rozporz dzenia, które zosta y 

wytworzone zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 834/2007 przed t  dat . 

(123) Poniewa  cele niniejszego rozporz dzenia, w szczególno ci zapewnienie uczciwej 

konkurencji i w a ciwego funkcjonowania rynku wewn trznego produktów ekologicznych, 

jak równie  zapewnienie zaufania konsumentów do tych produktów oraz do logo produkcji 

ekologicznej Unii Europejskiej, nie mog  zosta  w wystarczaj cym stopniu osi gni te 

przez pa stwa cz onkowskie, natomiast ze wzgl du na wymagan  harmonizacj  przepisów 

dotycz cych produkcji ekologicznej mo liwe jest lepsze ich osi gni cie na poziomie Unii, 

mo e ona przyj  rodki zgodnie z zasad  pomocniczo ci okre lon  w art. 5 Traktatu 

o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasad  proporcjonalno ci, okre lon  w tym artykule, 

niniejsze rozporz dzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osi gni cia tych 

celów. 

(124) Nale y wyznaczy  tak  dat  rozpocz cia stosowania niniejszego rozporz dzenia, która 

dawa aby podmiotom mo liwo  dostosowania si  do nowych wymogów, 

PRZ JMUJ  NINIEJSZE ROZPORZ DZENIE: 
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 definicje 

rt u   

Przedmiot 

Niniejsze rozporz dzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy dotycz ce 

produkcji ekologicznej, zwi zanej z tym certyfikacji, oraz stosowania przy znakowaniu 

i w materia ach reklamowych oznacze  odnosz cych si  do produkcji ekologicznej, a tak e 

przepisy dotycz ce dodatkowych kontroli oprócz kontroli ustanowionych w rozporz dzeniu 

(UE) 2017/625. 
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rt u   

Zakres stosowania 

1. Niniejsze rozporz dzenie ma zastosowanie do nast puj cych produktów pochodzenia 

rolnego, w tym produktów akwakultury i pszczelarstwa, wymienionych w za czniku I 

do TFUE oraz do produktów b d cych pochodnymi takich produktów – w przypadku gdy 

produkty te s  lub maj  by  wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, 

wprowadzane do obrotu lub przywo one do Unii lub wywo one z Unii: 

a) ywe lub nieprzetworzone produkty rolne, w tym nasiona i inny materia  

rozmno eniowy ro lin  

b) przetworzone produkty rolne przeznaczone do wykorzystania jako ywno  

c) pasze  

Niniejsze rozporz dzenie stosuje si  tak e do niektórych innych wymienionych 

w za czniku I do niniejszego rozporz dzenia produktów ci le powi zanych z rolnictwem, 

które s  lub maj  by  wytwarzane, przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, 

wprowadzane do obrotu, przywo one do Unii lub z niej wywo one. 
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2. Niniejsze rozporz dzenie ma zastosowanie do ka dego podmiotu uczestnicz cego 

w dzia aniach, na jakimkolwiek etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji, 

odnosz cych si  do produktów, o których mowa w ust. 1. 

3. ywienie zbiorowe realizowane przez zak ady ywienia zbiorowego zgodnie z definicj  

w art. 2 ust. 2 lit. d) rozporz dzenia (UE) nr 1169/2011 nie podlega niniejszemu 

rozporz dzeniu, z wyj tkiem sytuacji okre lonych w niniejszym ust pie. 

Pa stwa cz onkowskie mog  stosowa  przepisy krajowe lub, w przypadku ich braku, 

prywatne normy w zakresie produkcji, znakowania i kontroli produktów pochodz cych 

z dzia a  w ramach ywienia zbiorowego. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej 

nie jest wykorzystywane w znakowaniu, w prezentacjach lub reklamach takich produktów 

oraz nie jest wykorzystywane w celu reklamowania zak adu ywienia zbiorowego. 

4. O ile nie okre lono inaczej, niniejsze rozporz dzenie stosuje si  bez uszczerbku dla 

powi zanych przepisów Unii, w szczególno ci przepisów w dziedzinach bezpiecze stwa 

a cucha ywno ciowego, zdrowia i dobrostanu zwierz t, zdrowia ro lin oraz dotycz cych 

materia u rozmno eniowego ro lin. 
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5. Niniejsze rozporz dzenie stosuje si  bez uszczerbku dla innych szczegó owych aktów Unii 

dotycz cych wprowadzania produktów do obrotu, a w szczególno ci dla rozporz dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131 oraz rozporz dzenia (UE) 

nr 1169/2011. 

6. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych w celu 

zmiany, poprzez dodanie dalszych produktów do wykazu lub poprzez zmian  tych 

dodanych wpisów, wykazu produktów zawartego w za czniku I. Do zamieszczenia w tym 

wykazie kwalifikuj  si  jedynie produkty ci le powi zane z produktami rolnymi. 

rt ku    

Definicje 

Do celów niniejszego rozporz dzenia stosuje si  nast puj ce definicje: 

1) produkcja ekologiczna” oznacza stosowanie, w tym w okresie konwersji, o którym mowa 

w art. 10, metod produkcji zgodnych z niniejszym rozporz dzeniem na wszystkich etapach 

produkcji, przygotowania i dystrybucji  

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiaj ce wspóln  organizacj  rynków produktów rolnych oraz 
uchylaj ce rozporz dzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 
i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671). 
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2) produkt ekologiczny” oznacza produkt pochodz cy z produkcji ekologicznej, inny ni  

produkt wytworzony w okresie konwersji, o którym mowa w art. 10. Produkty my listwa 

lub rybo ówstwa nie s  uznawane za produkty ekologiczne  

3) surowiec rolny” oznacza produkt rolny, który nie zosta  poddany adnemu dzia aniu 

polegaj cemu na jego konserwacji lub przetworzeniu  

4) rodki zapobiegawcze” oznaczaj  rodki, które maj  by  podejmowane przez podmioty 

na ka dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji w celu zapewnienia ochrony 

ró norodno ci biologicznej oraz jako ci gleby, rodki zapobiegaj ce szkodnikom 

i chorobom oraz kontroli nad nimi oraz rodki, które maj  by  podejmowane w celu 

unikni cia negatywnych skutków dla rodowiska oraz zdrowia zwierz t i ro lin  

5) rodki ostro no ci” oznaczaj  rodki, które maj  by  podejmowane przez podmioty 

na ka dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji w celu zapobie enia 

zanieczyszczeniu produktami lub substancjami, które nie s  dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem oraz w celu zapobie enia 

pomieszaniu produktów ekologicznych z nieekologicznymi  

6) konwersja” oznacza przej cie z produkcji nieekologicznej na produkcj  ekologiczn  

w wyznaczonym czasie, w okresie którego stosuje si  przepisy niniejszego rozporz dzenia 

dotycz ce produkcji ekologicznej  
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7) produkt w okresie konwersji“ oznacza produkt wytworzony w okresie konwersji, 

o którym mowa w art. 10  

8) gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki produkcyjne funkcjonuj ce pod jednolitym 

zarz dem w celu wytwarzania ywych lub nieprzetworzonych produktów rolnych – w tym 

produktów pochodz cych z akwakultury i pszczelarstwa – o których mowa w art. 2 ust. 1 

lit. a), lub produktów wymienionych w za czniku I, innych ni  olejki eteryczne i dro d e  

9) jednostka produkcyjna“ oznacza wszystkie zasoby wykorzystywane w gospodarstwie, 

takie jak obiekty produkcji podstawowej, dzia ki rolne, pastwiska, obszary na otwartej 

przestrzeni, budynki inwentarskie lub ich cz ci, ule, stawy rybne, systemy oraz obiekty 

zamkni te przeznaczone dla alg lub zwierz t akwakultury, jednostki prowadz ce chów, 

koncesjonowane obszary nadbrze ne lub dna morskiego oraz obiekty do sk adowania 

p odów rolnych, produktów upraw polowych, produktów z alg, produktów pochodzenia 

zwierz cego, surowców i wszelkich innych odno nych rodków produkcji zarz dzanych 

zgodnie z opisem w pkt. (10), (11) lub (12)  

10) ekologiczna jednostka produkcyjna” oznacza jednostk  produkcyjn , z wyj tkiem b d cej 

w okresie konwersji, o którym mowa w art. 10, która jest zarz dzana zgodnie z wymogami 

maj cymi zastosowanie do produkcji ekologicznej  
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11) jednostka produkcyjna w okresie konwersji” oznacza jednostk  produkcyjn , w okresie 

konwersji, o którym mowa w art. 10, która jest zarz dzana zgodnie z wymogami maj cymi 

zastosowanie do produkcji ekologicznej  mo e sk ada  si  z dzia ek rolnych lub innych 

rodków, dla których okres konwersji, o którym mowa w art. 10, rozpoczyna si  w ró nym 

momencie  

12) nieekologiczna jednostka produkcyjna” oznacza jednostk  produkcyjn , która nie jest 

zarz dzana zgodnie z wymogami maj cymi zastosowanie do produkcji ekologicznej  

13) podmiot” oznacza osob  fizyczn  lub prawn  odpowiedzialn  za zapewnienie zgodno ci 

z niniejszym rozporz dzeniem na ka dym znajduj cym si  pod jej kontrol  etapie 

produkcji, przygotowania i dystrybucji  

14) rolnik” oznacza osob  fizyczn  lub prawn  albo grup  osób fizycznych lub prawnych, 

niezale nie od statusu prawnego tej grupy i jej cz onków w prawie krajowym, prowadz c  

dzia alno  rolnicz  

15) u ytki rolne” oznaczaj  u ytki rolne zgodnie z definicj  w art. 4 ust. 1 lit. e) 

rozporz dzenia (UE) nr 1307/2013  

16) ro liny” oznaczaj  ro liny zgodnie z definicj  w art. 3 pkt 5) rozporz dzenia (WE) 

nr 1107/2009  

17) materia  rozmno eniowy ro lin” oznacza ro liny oraz wszystkie cz ci ro lin, w tym 

nasiona, na ka dym etapie wzrostu, które s  zdolne i przeznaczone do wytworzenia ca ych 

ro lin  
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18) ekologiczny materia  heterogeniczny” oznacza grup  ro lin w obr bie jednego taksonu 

botanicznego najni szego znanego stopnia, która: 

a) wykazuje wspólne cechy fenotypowe  

b) charakteryzuje si  wysokim stopniem ró norodno ci genetycznej i fenotypowej 

poszczególnych jednostek rozmno eniowych, tak e ta grupa ro lin jest 

reprezentowana przez materia  w ca o ci, a nie przez niewielk  liczb  jednostek  

c) nie jest odmian  w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporz dzenia Rady (WE) nr 2100/941  

d) nie jest mieszank  odmian  oraz 

e) zosta a wytworzona zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem  

19) odmiana ekologiczna nadaj ca si  do produkcji ekologicznej” oznacza odmian  

w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 2100/94, która: 

a) charakteryzuje si  wysokim stopniem ró norodno ci genetycznej i fenotypowej 

poszczególnych jednostek rozmno eniowych  oraz 

b) powsta a w wyniku ekologicznych zabiegów rozmno eniowych, o których mowa 

w za czniku II cz  I pkt 1.8.4 niniejszego rozporz dzenia  

                                                 
1 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego 

systemu ochrony odmian ro lin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1). 
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20) ro lina mateczna” oznacza zidentyfikowan  ro lin , z której pobiera si  materia  

rozmno eniowy ro lin do wytworzenia nowych ro lin  

21) pokolenie” oznacza grup  ro lin stanowi c  jeden etap w linii pokrewie stwa ro lin  

22) produkcja ro linna” oznacza wytwarzanie produktów rolnych pochodzenia ro linnego, 

w tym pozyskiwanie w celach handlowych produktów z ro lin dziko rosn cych  

23) produkty ro linne” oznaczaj  produkty ro linne zgodnie z definicj  w art. 3 pkt 6) 

rozporz dzenia (WE) nr 1107/2009  

24) szkodnik” oznacza agrofaga zgodnie z definicj  w art. 1 ust. 1 rozporz dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/20311  

25) preparaty biodynamiczne” oznaczaj  mieszaniny tradycyjnie stosowane w rolnictwie 

biodynamicznym  

26) rodki ochrony ro lin” oznaczaj  produkty, o których mowa w art. 2 rozporz dzenia (WE) 

nr 1107/2009  

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 

26 pa dziernika 2016 r. w sprawie rodków ochronnych przeciwko agrofagom ro lin, 
zmieniaj ce rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) 
nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylaj ce dyrektywy Rady 69/464/EWG, 
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. 
L 317 z 23.11.2016, s. 4). 
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27) produkcja zwierz ca” oznacza chów zwierz t domowych lub udomowionych zwierz t 

l dowych, w tym owadów  

28) wiata” oznacza dodatkow , zadaszon , nieizolowan , zewn trzn  cz  budynku 

przeznaczonego dla drobiu, w której najd u sza strona zazwyczaj zabezpieczona jest 

ogrodzeniem z drutu lub siatki  panuje w niej klimat zewn trzny, ma naturalne, oraz gdzie 

konieczne sztuczne o wietlenie, a pod o e wy o one jest ció k  

29) m ode kury” oznaczaj  m ode zwierz ta z gatunku Gallus gallus w wieku poni ej 

18 tygodni  

30) kury nioski” oznaczaj  zwierz ta z gatunku Gallus gallus w wieku co najmniej 

18 tygodni, przeznaczone do produkcji jaj do spo ycia  

31) powierzchnia u ytkowa” oznacza powierzchni  u ytkow  zgodnie z definicj  w art. 2 

ust. 2 lit. d) dyrektywy Rady 1999/74/WE1  

32) akwakultura” oznacza akwakultur  zgodnie z definicj  w art. 4 ust. 1 pkt 25) 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/20132  

                                                 
1 Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiaj ca minimalne normy 

ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53). 
2 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 

11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybo ówstwa, zmieniaj ce rozporz dzenia 
Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylaj ce rozporz dzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzj  Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 
z 28.12.2013, s. 22). 
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33) produkty akwakultury” oznaczaj  produkty akwakultury zgodnie z definicj  w art. 4 ust. 1 

pkt 34) rozporz dzenia (WE) nr 1380/2013  

34) zamkni ty zak ad akwakultury z systemem recyrkulacji” oznacza urz dzenie na l dzie lub 

na statku, w którym ma miejsce akwakultura w zamkni tym rodowisku wymagaj cym 

recyrkulacji wody i zale nym od sta ych zewn trznych dostaw energii w celu stabilizacji 

rodowiska dla zwierz t akwakultury  

35) energia ze róde  odnawialnych” oznacza energi  pozyskiwan  z niekopalnych, 

odnawialnych róde , tak  jak energia wiatru, energia promieniowania s onecznego, 

energia geotermalna, energia fal, pr dów i p ywów morskich, hydroenergia, energia 

pozyskiwana z gazu pochodz cego ze sk adowisk odpadów, oczyszczalni cieków i ze 

róde  biologicznych (biogaz)  

36) wyl garnia” oznacza miejsce rozmna ania, wyl gu i chowu na wczesnych etapach ycia 

zwierz t akwakultury, w szczególno ci ryb oraz mi czaków, skorupiaków, i szkar upni  

37) podchowalnia” oznacza miejsce, w którym prowadzi si  po redni etap produkcji 

pomi dzy wyl garni  a etapem wzrostowym. Etap podchowalni musi si  zako czy  

w pierwszej z trzech cz ci cyklu produkcji z wyj tkiem gatunków przechodz cych proces 

smoltyfikacji  
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38) zanieczyszczenie wody” oznacza zanieczyszczenie zgodnie z definicj  w art. 2 pkt 33) 

dyrektywy 2000/60/WE oraz w art. 3 pkt 8) dyrektywy 2008/56/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1w wodach, do których ma zastosowanie ka da z tych dyrektyw  

39) polikultura” oznacza chów w akwakulturze dwóch lub wi cej gatunków zazwyczaj 

z ró nych poziomów troficznych w tej samej jednostce kultury  

40) cykl produkcyjny” oznacza d ugo  ycia zwierz cia akwakultury lub alg 

od najwcze niejszego etapu ycia (zap odnione jaja w przypadku zwierz t akwakultury) 

do chwili zbioru  

41) gatunki wyst puj ce lokalnie” oznacza gatunki akwakultury, które nie s  gatunkami 

obcymi ani niewyst puj cymi miejscowo w rozumieniu, odpowiednio, art. 3 pkt 6) i 7) 

rozporz dzenia Rady (WE) nr 708/20072. Gatunki wymienione w za czniku IV 

do rozporz dzenia (WE) nr 708/2007 mo na uzna  jako wyst puj ce lokalnie  

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

ustanawiaj ca ramy dzia a  Wspólnoty w dziedzinie polityki rodowiska morskiego 
(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19). 

2 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie 
wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewyst puj cych miejscowo (Dz.U. 
L 168 z 28.6.2007, s. 1). 
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42) opieka weterynaryjna” oznacza wszelkie dzia ania lecznicze lub profilaktyczne 

podejmowane przeciwko wyst pieniu danej choroby  

43) weterynaryjny produkt leczniczy“ oznacza weterynaryjny produkt leczniczy 

w rozumieniu art. 1 pkt 2) dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1  

44) przygotowanie” oznacza dzia ania polegaj ce na konserwowaniu lub przetwarzaniu 

produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji lub ka de inne dzia anie, 

któremu poddawany jest nieprzetworzony produkt, niezmieniaj ce produktu wyj ciowego, 

takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub m ócenie jak równie  pakowanie, znakowanie lub 

wprowadzanie zmian w znakowaniu odnosz cych si  do produkcji ekologicznej  

45) ywno ” oznacza ywno  zgodnie z definicj  w art. 2 rozporz dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 178/20022  

                                                 
1 Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. 

w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz cego si  do weterynaryjnych produktów 
leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1). 

2 Rozporz dzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiaj ce ogólne zasady i wymagania prawa ywno ciowego, 
powo uj ce Europejski Urz d ds. Bezpiecze stwa ywno ci oraz ustanawiaj ce procedury 
w zakresie bezpiecze stwa ywno ci (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1). 
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46) pasza” oznacza pasz  zgodnie z definicj  w art. 3 pkt 4. rozporz dzenia (WE) 

nr 178/2002  

47) materia  paszowy” oznacza materia  paszowy zgodnie z definicj  w art. 3 ust. 2 lit. g) 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/20091  

48) wprowadzenie do obrotu” oznacza wprowadzenie na rynek zgodnie z definicj  w art. 3 

pkt 8. rozporz dzenia (WE) nr 178/2002  

49) identyfikowalno ” oznacza zdolno  do odnalezienia i ledzenia ywno ci, paszy lub 

któregokolwiek z produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz ka dej substancji 

maj cej sta  si  lub po czy  si  z ywno ci , pasz  lub którymkolwiek z produktów, 

o których mowa w art. 2 ust. 1, na wszystkich etapach produkcji, przygotowania 

i dystrybucji  

50) etapy produkcji, przygotowania i dystrybucji” oznaczaj  ka dy etap, pocz wszy 

od podstawowej produkcji produktu ekologicznego a  do przechowywania, przetwarzania, 

transportu oraz sprzeda y lub zaopatrzenia konsumenta ko cowego, w czaj c – 

w stosownych przypadkach – znakowanie, reklam , przywóz, wywóz oraz dzia ania 

podwykonawcze  

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniaj ce rozporz dzenie (WE) 
nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylaj ce dyrektyw  Rady 79/373/EWG, 
dyrektyw  omisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 
93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzj  omisji 2004/217/WE (Dz.U. L 229 
z 1.9.2009, s. 1). 
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51) sk adnik” oznacza sk adnik zgodnie z definicj  w art. 2 ust. 2 lit. f) rozporz dzenia (UE) 

nr 1169/2011 lub  w przypadku produktów innych ni  ywno   ka d  substancj  lub 

produkt stosowane w procesie wytwarzania lub przygotowania produktów, która nadal jest 

obecna w produkcie ko cowym, nawet w zmienionej postaci  

52) znakowanie” oznacza wszelkie s owa, dane szczegó owe, znaki towarowe, nazwy 

firmowe, ilustracje lub symbole odnosz ce si  do produktu i umieszczane na wszelkich 

opakowaniach, dokumentach, materia ach informacyjnych, etykietach, pier cieniach lub 

opaskach towarzysz cych takiemu produktowi lub odnosz cych si  do niego  

53) reklama” oznacza wszelk  form  prezentacji produktów w ka dej postaci innej ni  

etykieta, maj c  wywrze  wp yw lub kszta towa  postawy, przekonania lub zachowania 

lub mog c  wywiera  taki wp yw, w celu bezpo redniego lub po redniego promowania 

sprzeda y produktów  

54) w a ciwe organy” oznaczaj  w a ciwe organy zgodnie z definicj  w art. 3 pkt 3) 

rozporz dzenia (UE) 2017/625  

55) organ kontrolny” oznacza organ kontrolny w rozumieniu art. 3 pkt 4) rozporz dzenia 

(UE) nr 2017/625, lub organ uznany przez omisj  lub przez pa stwo trzecie uznane przez 

omisj  do celów prowadzenia kontroli w pa stwach trzecich w zakresie przywozu 

produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii  
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56) jednostka certyfikuj ca” oznacza jednostk  upowa nion  w rozumieniu art. 3 pkt 5) 

rozporz dzenia (UE) 2017/625, lub jednostk  uznan  przez omisj  lub przez pa stwo 

trzecie uznane przez omisj  do celów prowadzenia kontroli w pa stwach trzecich 

w zakresie przywozu produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji do Unii  

57) niezgodno ” oznacza niezgodno  z niniejszym rozporz dzeniem lub niezgodno  

z aktami delegowanymi lub wykonawczymi przyj tymi zgodnie z niniejszym 

rozporz dzeniem  

58) organizm zmodyfikowany genetycznie” lub GMO” oznacza organizm zmodyfikowany 

genetycznie zgodnie z definicj  w art. 2 pkt 2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2001/18/WE1, który nie zosta  uzyskany za pomoc  technik modyfikacji 

genetycznej wyszczególnionych w za czniku IB do tej dyrektywy  

59) wyprodukowany z GMO” oznacza pochodz cy, w ca o ci lub cz ciowo, z GMO, ale 

niezawieraj cy GMO ani niesk adaj cy si  z GMO  

60) wyprodukowany przy u yciu GMO” oznacza wytworzony przy u yciu GMO jako 

ostatniego ywego organizmu w procesie produkcji, ale niezawieraj cy GMO, 

niesk adaj cy si  z GMO ani niewyprodukowany z GMO  

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. 

w sprawie zamierzonego uwalniania do rodowiska organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie i uchylaj ca dyrektyw  Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1). 
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61) dodatek do ywno ci” oznacza dodatek do ywno ci zgodnie z definicj  w art. 3 ust. 2 

lit. a) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/20081  

62) dodatki paszowe” oznaczaj  dodatki paszowe zgodnie z definicj  w art. 2 ust. 2 lit. a) 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/20032  

63) wytworzony nanomateria ” oznacza wytworzony nanomateria  w rozumieniu art. 3 ust. 2 

lit. f) rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/22833  

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do ywno ci (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16). 
2 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 dnia 

22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w ywieniu zwierz t (Dz.U. L 268 
z 18.10.2003, s. 29). 

3 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 
2015 r. w sprawie nowej ywno ci, zmieniaj ce rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylaj ce rozporz dzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu 
Europejskiego i Rady oraz rozporz dzenie omisji (WE) nr 1852/2001 (Dz.U. L 327 
z 11.12.2015, s. 1). 
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64) równowa no ” oznacza realizacj  tych samych celów i zasad poprzez stosowanie 

wymogów zapewniaj cych ten sam poziom zapewnienia zgodno ci  

65) substancja pomocnicza w przetwórstwie” oznacza substancj  pomocnicz  

w przetwórstwie zgodnie z definicj  w art. 3 ust. 2 lit. b) rozporz dzenia (UE) 

nr 1333/2008 – w odniesieniu do ywno ci oraz w art. 2 ust. 2 lit. h) rozporz dzenia (WE) 

nr 1831/2003 – w odniesieniu do paszy  

66) enzym spo ywczy” oznacza enzym spo ywczy zgodnie z definicj  w art. 3 ust. 2 lit. a) 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/20081  

67) promieniowanie jonizuj ce” oznacza promieniowanie jonizuj ce zgodnie z definicj  

w art. 4 pkt 46 dyrektywy Rady 2013/59/Euratom2  

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1332/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do ywno ci i zmieniaj ce dyrektyw  Rady 
83/417/EWG, rozporz dzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektyw  2000/13/WE, 
dyrektyw  Rady 2001/112/WE oraz rozporz dzenie (WE) nr 258/97 (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 7). 

2 Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiaj ca podstawowe 
normy bezpiecze stwa w celu ochrony przed zagro eniami wynikaj cymi z nara enia 
na dzia anie promieniowania jonizuj cego oraz uchylaj ca dyrektywy 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz.U. L 13 
z 17.1.2014, s. 1). 
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68) ywno  opakowana” oznacza ywno  opakowan  zgodnie z definicj  w art. 2 ust. 2 

lit. e) rozporz dzenia (UE) nr 1169/2011  

69) kurnik” oznacza sta y lub ruchomy budynek przeznaczony do utrzymywania stad drobiu, 

w którym wszystkie powierzchnie s  os oni te dachem, w czaj c wiat . W kurniku mog  

by  wydzielone odr bne pomieszczenia, z których ka de b dzie przeznaczone dla jednego 

stada  

70) uprawa na pod o u glebowym” oznacza upraw  w ywej glebie lub glebie zmieszanej 

z produktami dozwolonymi w produkcji ekologicznej lub nawo onej nimi w powi zaniu 

z podglebiem i ska  macierzyst  

71) produkty nieprzetworzone” oznaczaj  produkty nieprzetworzone zgodnie z definicj  

w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporz dzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady1, 

niezale nie od czynno ci zwi zanych z ich pakowaniem lub znakowaniem  

                                                 
1 Rozporz dzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodków spo ywczych (Dz.U. L 139 
z 30.4.2004, s. 1). 
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72) produkty przetworzone” oznaczaj  produkty przetworzone zgodnie z definicj  w art. 2 

ust. 1 lit. o) rozporz dzenia (WE) nr 852/2004, niezale nie od czynno ci zwi zanych z ich 

pakowaniem lub znakowaniem  

73) przetwarzanie” oznacza przetwarzanie zgodnie z definicj  w art. 2 ust. 1 lit. m) 

rozporz dzenia (WE) nr 852/2004  obejmuje to stosowanie substancji, o których mowa 

w art. 24 i 25 niniejszego rozporz dzenia, natomiast nie obejmuje czynno ci zwi zanych 

z pakowaniem lub znakowaniem  

74) integralno  produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji” oznacza, e 

produkt nie wykazuje niezgodno ci, które: 

a) na dowolnym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji wp ywa yby na cechy 

decyduj ce o tym, e produkt jest produktem ekologicznym lub produktem w okresie 

konwersji  lub 

b) by yby powtarzalne lub celowe  

75) wybieg” oznacza ogrodzony teren, który obejmuje cz  daj c  zwierz tom schronienie 

przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 
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 zasady produkcji ekologicznej 

rt ku    

Cele 

W produkcji ekologicznej d y si  do osi gni cia nast puj cych ogólnych celów: 

a) przyczynianie si  do ochrony rodowiska i klimatu  

b) utrzymywanie d ugotrwa ej yzno ci gleby  

c) przyczynianie si  do wysokiego poziomu ró norodno ci biologicznej  

d) znaczne przyczynianie si  do utrzymania nietoksycznego rodowiska  

e) przyczynianie si  do wysokich norm dobrostanu zwierz t oraz – w szczególno ci – 

do zaspokajania potrzeb behawioralnych charakterystycznych dla danego gatunku 

zwierz t  

f) zach canie do stosowania krótkich a cuchów dostaw i produkcji lokalnej w ró nych 

obszarach Unii  
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g) zach canie do zachowania ras rzadkich lub lokalnych ras zagro onych wygini ciem  

h) przyczynianie si  do rozwoju poda y materia u genetycznego ro lin dostosowanego 

do szczególnych potrzeb i celów rolnictwa ekologicznego  

i) przyczynianie si  do wysokiego poziomu ró norodno ci biologicznej, w szczególno ci 

poprzez stosowanie zró nicowanego materia u genetycznego ro lin, takiego jak 

ekologiczny materia  heterogeniczny i odmiany ekologiczne nadaj ce si  do produkcji 

ekologicznej  

j) wspieranie rozwoju ekologicznej hodowli ro lin, aby przyczynia  si  do sprzyjaj cych 

perspektyw gospodarczych dla sektora ekologicznego. 
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rt ku    

Zasady ogólne 

Produkcja ekologiczna to zrównowa ony system zarz dzania oparty na nast puj cych zasadach 

ogólnych: 

a) poszanowanie naturalnych systemów i cykli oraz utrzymanie i polepszanie stanu gleby, 

wody i powietrza, zdrowia ro lin i zwierz t oraz równowagi pomi dzy nimi  

b) ochrona elementów naturalnego krajobrazu, takich jak miejsca dziedzictwa 

przyrodniczego  

c) korzystanie w odpowiedzialny sposób z energii i zasobów naturalnych, takich jak woda, 

gleba, materia organiczna i powietrze  

d) produkcja szerokiej gamy wysokiej jako ci ywno ci i innych produktów rolnych 

i produktów akwakultury, zaspokajaj cych zapotrzebowanie konsumentów na towary 

produkowane przy wykorzystaniu procesów niestanowi cych zagro enia dla rodowiska, 

zdrowia ludzi, zdrowia ro lin ani dla zdrowia i dobrostanu zwierz t  

e) zapewnienie integralno ci produkcji ekologicznej na wszystkich etapach produkcji, 

przetwarzania i dystrybucji ywno ci i paszy  
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f) odpowiednie zaprojektowanie procesów biologicznych i zarz dzanie nimi, w oparciu 

o systemy ekologiczne oraz przy u yciu zasobów naturalnych, które s  wewn trzne 

w stosunku do systemu zarz dzania przy zastosowaniu metod, które: 

(i) wykorzystuj  ywe organizmy i mechaniczne metody produkcji  

(ii) polegaj  na prowadzeniu upraw w powi zaniu z gleb  i prowadzeniu produkcji 

zwierz cej w powi zaniu z gruntami rolnymi lub prowadzeniu akwakultury zgodnej 

z zasad  zrównowa onej eksploatacji zasobów wodnych  

(iii) wykluczaj  stosowanie GMO, produktów wytworzonych z GMO i produktów 

wytworzonych przy u yciu GMO, innych ni  lecznicze produkty weterynaryjne  

(iv) opieraj  si  na ocenie ryzyka, a tak e stosowaniu rodków ostro no ci oraz rodków 

zapobiegawczych w stosownych przypadkach  

g) ograniczenie stosowania rodków zewn trznych, w przypadku gdy wymagane s  rodki 

zewn trzne lub nie istniej  odpowiednie praktyki i metody zarz dzania, o których mowa 

w lit. f), rodki zewn trzne ograniczaj  si  do: 
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(i) rodków pochodz cych z produkcji ekologicznej, przy czym w przypadku materia u 

rozmno eniowego ro lin nale y da  pierwsze stwo odmianom wyselekcjonowanym 

ze wzgl du na ich zdolno  zaspokojenia konkretnych potrzeb i realizacji celów 

rolnictwa ekologicznego  

(ii) substancji naturalnych lub substancji b d cych ich pochodnymi  

(iii) wolnorozpuszczalnych nawozów mineralnych  

h) dostosowywanie procesu produkcji, w razie konieczno ci i w ramach niniejszego 

rozporz dzenia do uwzgl dnienia stanu sanitarnego, regionalnych ró nic w równowadze 

ekologicznej, klimatu i warunków lokalnych, stopnia rozwoju i szczególnych praktyk 

gospodarskich  

i) wykluczenie z ca ego ekologicznego a cucha ywno ciowego klonowania zwierz t, 

chowu sztucznie wyhodowanych zwierz t poliploidalnych oraz promieniowania 

jonizuj cego  

j) zapewnianie wysokiego poziomu dobrostanu zwierz t z uwzgl dnieniem potrzeb 

specyficznych dla danego gatunku. 
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rtyku    

zczegó owe zasady maj ce zastosowanie do dzia alno ci rolniczej i akwakultury 

W odniesieniu do dzia alno ci rolniczej i akwakultury produkcja ekologiczna opiera si  

w szczególno ci na nast puj cych szczegó owych zasadach: 

a) utrzymywanie i poprawa ycia w glebie i naturalnej yzno ci gleby, stabilno ci gleby, 

potencja u retencyjnego gleby i jej ró norodno ci biologicznej, zapobieganie utraty przez 

gleb  materii organicznej, zag szczaniu i erozji gleby oraz zwalczanie tych zjawisk, 

a tak e od ywianie ro lin g ównie poprzez ekosystem gleby  

b) ograniczenie do minimum wykorzystania nieodnawialnych zasobów i rodków 

zewn trznych  

c) recykling odpadów i produktów ubocznych pochodzenia ro linnego i zwierz cego jako 

materia u w produkcji ro linnej i zwierz cej  

d) utrzymywanie zdrowia ro lin poprzez stosowanie rodków zapobiegawczych, 

w szczególno ci takich jak dobór odpowiednich gatunków, odmian lub materia u 

heterogenicznego odpornych na szkodniki i choroby, odpowiedni p odozmian, metody 

mechaniczne i fizyczne oraz ochrona naturalnych wrogów szkodników  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     89
ZA CZNI  JUR  PL 
 

e) stosowanie nasion i zwierz t charakteryzuj cych si  du  ró norodno ci  genetyczn , 

odporno ci  na choroby i d ugowieczno ci  

f) uwzgl dnienie w wyborze odmian ro lin w a ciwo ci specyficznych systemów produkcji 

ekologicznej, w szczególno ci wydajno ci agronomicznej, odporno ci na choroby, 

dostosowania do ró norodnych lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz 

uwzgl dniaj c naturalne bariery krzy owania  

g) stosowanie ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin, takiego jak materia  

rozmno eniowy ro lin ekologicznego materia u heterogenicznego, oraz odmian 

ekologicznych nadaj cych si  do produkcji ekologicznej  

h) produkcja odmian ekologicznych przy wykorzystaniu naturalnych zdolno ci 

do rozmna ania oraz skupienie si  na utrzymaniu w granicach naturalnych barier 

krzy owania  

i) bez uszczerbku dla art. 14 rozporz dzenia (WE) nr 2100/94 oraz nadawanych przez 

pa stwa cz onkowskie na podstawie przepisów krajowych praw do ochrony odmian ro lin 

– mo liwo ci stosowania przez rolników materia u rozmno eniowego ro lin uzyskanego 

z ich w asnych gospodarstw w celu rozwoju zasobów genetycznych dostosowanych 

do szczególnych warunków produkcji ekologicznej  
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j) uwzgl dnienie w wyborze ras zwierz t wysokiego stopnia ró norodno ci genetycznej, 

zdolno ci zwierz t do dostosowania si  do warunków lokalnych, ich warto ci hodowlanej, 

d ugowieczno ci, ywotno ci oraz odporno ci na choroby lub problemy zdrowotne  

k) prowadzenie produkcji zwierz cej dostosowanej do lokalnych warunków i powi zanej 

z gruntami rolnymi  

l) stosowanie praktyk hodowli zwierz t wzmacniaj cych uk ad odporno ciowy i naturalny 

system obrony przed chorobami, w tym poprzez zapewnienie regularnego ruchu oraz 

dost pu do obszarów na otwartej przestrzeni i pastwisk  

m) ywienie zwierz t gospodarskich pasz  ekologiczn  z o on  ze sk adników pochodzenia 

rolnego uzyskanych w produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych  

n) wytwarzanie produktów ekologicznych pochodzenia zwierz cego od zwierz t chowanych 

w gospodarstwach ekologicznych przez ca e ich ycie od momentu urodzenia lub wyl gu  

o) utrzymywanie zdrowia rodowiska wodnego oraz jako ci otaczaj cych ekosystemów 

wodnych i l dowych w produkcji akwakultury  
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p) ywienie organizmów wodnych pasz  pochodz c  ze zrównowa onej eksploatacji 

zasobów rybackich zgodnie z rozporz dzeniem (UE) nr 1380/2013 lub pasz  ekologiczn  

z o on  ze sk adników pochodzenia rolnego pochodz cych z produkcji ekologicznej, 

w tym akwakultury ekologicznej, oraz z naturalnych substancji nierolniczych  

q) unikanie wszelkich zagro e  dla gatunków chronionych, które to zagro enia mog yby 

wynika  z produkcji ekologicznej. 

rtyku   

zczegó owe zasady maj ce zastosowanie do rzetwarzania ywno ci ekologicznej 

Produkcja ekologicznej ywno ci przetworzonej opiera si , w szczególno ci na nast puj cych 

szczegó owych zasadach: 

a) produkowanie ywno ci ekologicznej z ekologicznych sk adników pochodzenia rolnego  
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b) ograniczenie do minimum stosowania dodatków do ywno ci, sk adników 

nieekologicznych pe ni cych g ównie funkcje technologiczne i sensoryczne, jak równie  

mikroelementów oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie i tylko w przypadku 

istotnej potrzeby technologicznej lub do szczególnych celów ywieniowych  

c) wykluczenie substancji i metod przetwarzania mog cych wprowadza  w b d co 

do prawdziwej natury danego produktu  

d) staranne przetwarzanie ywno ci ekologicznej, najlepiej przy zastosowaniu metod 

biologicznych, mechanicznych i fizycznych  

e) wykluczenie ywno ci zawieraj cej wytworzone nanomateria y lub sk adaj cej si  z nich. 

rtyku    

zczegó owe zasady maj ce zastosowanie do przetwarzania paszy ekologicznej 

Produkcja przetworzonej paszy ekologicznej opiera si  w szczególno ci na nast puj cych 

szczegó owych zasadach: 

a) produkowanie paszy ekologicznej z ekologicznych materia ów paszowych  
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b) ograniczenie do minimum stosowania dodatków paszowych oraz substancji pomocniczych 

w przetwórstwie i tylko na wypadek istotnej potrzeby technologicznej lub zootechnicznej 

lub do szczególnych celów ywieniowych  

c) wykluczenie substancji i metod przetwarzania mog cych wprowadza  w b d co 

do prawdziwej natury danego produktu  

d) staranne przetwarzanie paszy ekologicznej, najlepiej przy zastosowaniu metod 

biologicznych, mechanicznych i fizycznych. 

 

 

rtyku    

gólne przepisy dotycz ce produkcji 

1. Podmioty przestrzegaj  ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych 

w niniejszym artykule. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     94
ZA CZNI  JUR  PL 
 

2. Ca e gospodarstwo jest zarz dzane zgodnie z wymogami niniejszego rozporz dzenia 

maj cymi zastosowanie do produkcji ekologicznej. 

3. Do celów i zastosowa , o których mowa w art. 24 i 25 oraz w za czniku II, jedynie 

produkty i substancje dopuszczone zgodnie z tymi przepisami mog  by  stosowane 

w produkcji ekologicznej, pod warunkiem e ich stosowanie w produkcji nieekologicznej 

zosta o dopuszczone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa unijnego oraz, 

w stosownych przypadkach, zgodnie z przepisami krajowymi opartymi na prawie unijnym. 

W produkcji ekologicznej dozwolone jest stosowanie nast puj cych produktów 

i substancji, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporz dzenia (WE) nr 1107/2009, pod 

warunkiem e zosta y one dopuszczone na podstawie tego rozporz dzenia: 

a) sejfnerów, synergetyków i sk adników oboj tnych b d cych sk adnikami rodków 

ochrony ro lin  

b) adiuwantów przeznaczonych do mieszania ze rodkami ochrony ro lin. 

Stosowanie w produkcji ekologicznej produktów i substancji mo e by  dozwolone 

w rolnictwie ekologicznym do celów innych ni  obj te niniejszym rozporz dzeniem, pod 

warunkiem, e ich stosowanie jest zgodne z zasadami ustanowionymi w rozdziale II. 
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4. Nie wolno poddawa  dzia aniu promieniowania jonizuj cego ywno ci lub paszy 

ekologicznej lub surowców wykorzystywanych w ywno ci lub paszy ekologicznej. 

5. Zakazane jest klonowanie zwierz t i chów sztucznie wyhodowanych zwierz t 

poliploidalnych. 

6. Na ka dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji podejmuje si  w stosownych 

przypadkach rodki zapobiegawcze i rodki ostro no ci. 

7. Niezale nie od ust. 2 gospodarstwo mo e zosta  podzielone na wyra nie i skutecznie 

oddzielone jednostki produkcyjne: ekologiczne, w okresie konwersji i nieekologiczne, pod 

warunkiem, e w odniesieniu do nieekologicznych jednostek produkcyjnych: 

a) w przypadku zwierz t gospodarskich – utrzymywane s  ró ne gatunki  

b) w przypadku ro lin – uprawia si  ró ne odmiany, które mo na atwo odró ni . 

W przypadku alg i zwierz t akwakultury utrzymywane mog  by  te same gatunki pod 

warunkiem wyra nego i skutecznego rozdzielenia miejsc produkcji lub jednostek. 
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8. W drodze odst pstwa od ust. 7 lit. b), w przypadku upraw wieloletnich, które wymagaj  co 

najmniej trzyletniego okresu uprawy, mo na uwzgl dni  ró ne odmiany trudne 

do rozró nienia lub te same odmiany, pod warunkiem e dana produkcja stanowi cz  

planu konwersji i pod warunkiem e konwersja ostatniej cz ci danego obszaru 

przeznaczonego na produkcj  ekologiczn  rozpocznie si  w mo liwie najkrótszym okresie 

i zostanie uko czona w ci gu maksymalnie pi ciu lat. 

W takich przypadkach: 

a) rolnik powiadamia w a ciwy organ lub – w stosownych przypadkach – organ 

kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  o rozpocz ciu zbiorów ka dego 

z przedmiotowych produktów z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem  

b) po zako czeniu zbiorów rolnik informuje w a ciwy organ lub – w stosownych 

przypadkach – organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  o dok adnych ilo ciach 

zebranych w danych jednostkach, a tak e o rodkach podj tych w celu oddzielenia 

produktów  

c) plan konwersji i rodki, jakie maj  by  podj te dla zapewnienia skutecznego 

i wyra nego oddzielenia s  co roku zatwierdzane przez w a ciwy organ lub – 

w stosownych przypadkach – organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  po 

rozpocz ciu planu konwersji. 
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9. Wymogi dotycz ce ró nych gatunków i odmian ustanowione w ust. 7 lit. a) i b) nie maj  

zastosowania w przypadku o rodków badawczych i o wiatowych, szkó ek ro lin, 

podmiotów zajmuj cych si  produkcj  nasion oraz pracami hodowlanymi. 

10. W przypadku gdy w sytuacjach, o których mowa w ust. 7, 8 i 9, nie wszystkie jednostki 

produkcyjne gospodarstwa s  zarz dzane zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji 

ekologicznej, podmioty: 

a) przechowuj  produkty stosowane w ekologicznych jednostkach produkcyjnych 

i jednostkach produkcyjnych w okresie konwersji oddzielnie od produktów 

stosowanych w nieekologicznych jednostkach produkcyjnych  

b) przechowuj  oddzielnie produkty wytworzone w ekologicznych jednostkach 

produkcyjnych, jednostkach produkcyjnych w okresie konwersji i nieekologicznych 

jednostkach produkcyjnych  

c) zachowuj  odpowiedni  dokumentacj  w celu wykazania skutecznego oddzielenia 

tych jednostek produkcyjnych i tych produktów. 

11. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych ust. 7 niniejszego artyku u poprzez dodanie dalszych przepisów 

dotycz cych podzia u gospodarstwa na ekologiczne jednostki produkcyjne, jednostki 

produkcyjne w okresie konwersji i nieekologiczne jednostki produkcyjne, w szczególno ci 

w odniesieniu do produktów wymienionych w za czniku I, lub poprzez zmian  tych 

dodanych przepisów. 
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rtyku   

Konwersja 

1. Rolnicy i podmioty produkuj ce algi lub zwierz ta akwakultury musz  przestrzega  okresu 

konwersji. Podczas ca ego okresu konwersji stosuj  oni wszystkie przepisy dotycz ce 

produkcji ekologicznej ustanowione w niniejszym rozporz dzeniu, w szczególno ci 

obowi zuj ce przepisy dotycz ce konwersji ustanowione w niniejszym artykule oraz 

w za czniku II. 

2. Okres konwersji rozpoczyna si  najwcze niej z chwil , gdy rolnik lub podmiot 

produkuj cy algi lub zwierz ta akwakultury poinformuje o swojej dzia alno ci w a ciwe 

organy zgodnie z art. 34 ust. 1, w tym pa stwie cz onkowskim, w którym ten rolnik lub 

podmiot prowadzi swoj  dzia alno  i jego gospodarstwo podlega systemowi kontroli. 

3. aden wcze niejszy okres nie mo e zosta  uznany z moc  wsteczn  za cz  okresu 

konwersji z wyj tkiem przypadków, gdy: 

a) dzia ki rolne danego podmiotu by y obj te rodkami okre lonymi w programie 

wprowadzonym w ycie na mocy rozporz dzenia (UE) nr 1305/2013, celem 

zapewnienia, aby na tych dzia kach rolnych nie by y stosowane produkty lub 

substancje inne ni  dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej  lub 
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b) dany podmiot mo e przedstawi  dowód, e te dzia ki rolne stanowi y obszary 

naturalne lub u ytki rolne i przez okres co najmniej trzech lat nie by y na nich 

stosowane produkty lub substancje niedopuszczone do stosowania w produkcji 

ekologicznej. 

4. Produkty wytworzone podczas okresu konwersji nie s  wprowadzane do obrotu jako 

produkty ekologiczne ani jako produkty w okresie konwersji. 

Niemniej jednak nast puj ce produkty wytworzone w okresie konwersji i zgodnie z ust. 1 

mog  by  wprowadzane do obrotu jako produkty w okresie konwersji: 

a) materia  rozmno eniowy ro lin, pod warunkiem e zachowano okres konwersji 

wynosz cy co najmniej 12 miesi cy  

b) produkty spo ywcze pochodzenia ro linnego oraz paszowe pochodzenia ro linnego, 

pod warunkiem e dany produkt zawiera tylko jeden sk adnik ro linny pochodzenia 

rolnego oraz pod warunkiem e przed zbiorem zachowano okres konwersji 

wynosz cy co najmniej 12 miesi cy. 

5. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik II cz  II pkt 1.2.2 poprzez dodanie przepisów dotycz cych 

konwersji dla gatunków innych ni  gatunki regulowane w za czniku II cz  II w dniu … 

data wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia  lub poprzez zmian  tych dodanych 

przepisów. 
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6. omisja, w stosownych przypadkach, przyjmuje akty wykonawcze precyzuj ce, jakie 

dokumenty nale y dostarczy  w celu uznania z moc  wsteczn  wcze niejszego okresu 

zgodnie z ust. 3 niniejszego artyku u. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

rtyku   

Zakaz stosowania GMO 

1. GMO, produkty wytworzone z GMO i produkty wytworzone przy u yciu GMO nie s  

wykorzystywane w produkcji ekologicznej w ywno ci i paszy ani jako ywno , pasza, 

substancje pomocnicze w przetwórstwie, rodki ochrony ro lin, nawozy, rodki 

poprawiaj ce w a ciwo ci gleby, materia  rozmno eniowy ro lin, mikroorganizmy 

lub zwierz ta. 
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2. Do celów zakazu ustanowionego w ust. 1, je eli chodzi o GMO i produkty wytworzone 

z GMO do zastosowania w ywno ci lub paszy, podmioty mog  polega  na informacji 

zawartej na etykietach produktu, które zosta y za czone do produktu lub dostarczone 

na podstawie dyrektywy 2001/18/WE, rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1829/20031 lub rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1830/20032 lub jakimkolwiek dokumencie towarzysz cym dostarczonym na ich 

podstawie. 

3. Podmioty mog  zak ada , e w produkcji zakupionej ywno ci i paszy nie wykorzystano 

adnych GMO ani adnych produktów wytworzonych z GMO, w przypadku gdy produkty 

te nie s  opatrzone etykiet  ani jej nie dostarczono, ani nie towarzyszy im aden dokument 

wydany na podstawie aktów prawnych, o których mowa w ust. 2, chyba e z otrzymanych 

przez nie innych informacji wynika, e znakowanie przedmiotowych produktów nie jest 

zgodne z tymi aktami prawnymi. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 

22 wrze nia 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej ywno ci i paszy (Dz.U. L 268 
z 18.10.2003, s. 1). 

2 Rozporz dzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
22 wrze nia 2003 r. dotycz ce mo liwo ci ledzenia i etykietowania organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie oraz mo liwo ci ledzenia ywno ci i produktów paszowych 
wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniaj ce dyrektyw  
2001/18/WE (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24). 
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4. Do celów zakazu ustanowionego w ust. 1 w odniesieniu do produktów nieobj tych ust. 2 

i 3 podmioty stosuj ce nieekologiczne produkty zakupione od stron trzecich daj  

od sprzedawcy potwierdzenia, e te produkty nie zosta y wytworzone z GMO ani 

wytworzone przy ich u yciu. 

rtyku   

Przepisy dotycz ce produkcji ro linnej 

1. Podmioty produkuj ce ro liny lub produkty ro linne przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów zawartych w za czniku II cz  I. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) za cznik II cz  I pkt 1.3 i 1.4 w odniesieniu do odst pstw  

b) za cznik II cz  I pkt 1.8.5 w odniesieniu do stosowania materia u 

rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji oraz nieekologicznego materia u 

rozmno eniowego  

c) za cznik II cz  I pkt 1.9.5 poprzez dodanie dalszych przepisów dotycz cych 

porozumie  mi dzy podmiotami prowadz cymi gospodarstwa rolne lub poprzez 

zmian  tych dodanych przepisów  
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d) za cznik II cz  I pkt 1.10.1 poprzez dodanie dalszych rodków dotycz cych 

ochrony przed szkodnikami i chwastami lub poprzez zmian  tych dodanych 

rodków  

e) za cznik II cz  I poprzez dodanie dalszych szczegó owych przepisów i praktyk 

dotycz cych uprawy okre lonych ro lin i produktów ro linnych, w tym przepisów 

dotycz cych skie kowanych nasion, lub poprzez zmian  tych dodanych przepisów. 

rtyku   

zczegó owe przepisy dotycz ce wprowadzania do o rotu materia u rozmno eniowego ro lin  

ekologicznego materia u eterogenicznego 

1. Materia  rozmno eniowy ro lin ekologicznego materia u heterogenicznego mo e by  

wprowadzany do obrotu bez konieczno ci przestrzegania wymogów dotycz cych 

rejestracji i bez konieczno ci przestrzegania certyfikacji kategorii materia u 

przedbazowego, bazowego i kwalifikowanego lub wymogów dla innych kategorii, które to 

wymogi zosta y zawarte w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 

98/56/WE, 2002/53/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 

2008/72/WE oraz 2008/90/WE lub w aktach przyj tych na podstawie tych dyrektyw. 
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2. Materia  rozmno eniowy ro lin ekologicznego materia u heterogenicznego, o którym 

mowa w ust. 1, mo e by  wprowadzany do obrotu po powiadomieniu przez dostawc  

o danym ekologicznym materiale heterogenicznym odpowiedzialnych organów 

urz dowych, o których mowa w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 

98/56/WE, 2002/53/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 

2008/72/WE oraz 2008/90/WE, dokonanym za pomoc  dossier zawieraj cego: 

a) dane kontaktowe wnioskodawcy  

b) gatunki i oznaczenia ekologicznego materia u heterogenicznego  

c) opis g ównych cech agronomicznych i fenotypowych wspólnych dla tej grupy ro lin, 

w tym techniki uprawy, wszelkie dost pne wyniki testów dotycz ce tych cech, 

informacje o kraju produkcji oraz zastosowanym materiale macierzystym  

d) o wiadczenie wnioskodawcy dotycz ce prawdziwo ci elementów zawartych w lit. 

a), b) i c)  oraz 

e) reprezentatywn  próbk . 

Powiadomienie to przesy a si  listem poleconym – lub ka dym innym rodkiem 

komunikacji akceptowanym przez organy urz dowe – z daniem potwierdzenia odbioru. 
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Trzy miesi ce od daty podanej na potwierdzeniu odbioru, pod warunkiem, e nie za dano 

dodatkowych informacji ani nie przekazano dostawcy adnej formalnej odmowy ze 

wzgl du na niekompletno  dossier lub brak zgodno ci wed ug definicji zawartej w art. 3 

pkt 57, uznaje si , e odpowiedzialny organ urz dowy przyj  powiadomienie i jego tre . 

Po wyra nym lub dorozumianym potwierdzeniu powiadomienia odpowiedzialny organ 

urz dowy mo e umie ci  w wykazie informacje o zg oszonym ekologicznym materiale 

heterogenicznym. Umieszczenie w wykazie jest dla dostawcy bezp atne. 

O umieszczeniu w wykazie ekologicznego materia u heterogenicznego powiadamiane s  

w a ciwe organy innych pa stw cz onkowskich i omisja. 

Taki ekologiczny materia  heterogeniczny spe nia wymogi aktów delegowanych 

przyj tych zgodnie z ust. 3. 
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3. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie poprzez ustanowienie przepisów dotycz cych 

produkcji i wprowadzania do obrotu materia u rozmno eniowego ro lin ekologicznego 

materia u heterogenicznego okre lonych rodzajów lub gatunków w odniesieniu do: 

a) opisu ekologicznego materia u heterogenicznego, w tym odno nych technik uprawy 

i metod produkcji oraz zastosowanego materia u macierzystego  

b) minimalnych wymogów jako ciowych dotycz cych partii materia u siewnego, w tym 

to samo ci, okre lonej czysto ci, zdolno ci kie kowania i jako ci sanitarnej  

c) znakowania i pakowania  

d) informacji i próbek produkcji, które maj  by  przechowywane przez podmioty 

zawodowe  

e) w stosownych przypadkach, zasad utrzymania ekologicznego materia u 

heterogenicznego. 
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rtyku   

Przepisy dotycz ce produkcji zwierz cej 

1. Podmioty utrzymuj ce zwierz ta gospodarskie przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku II cz  II oraz 

w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) za cznik II cz  II pkt 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 i 1.3.4.4.3 poprzez zmniejszenie odsetków 

w odniesieniu do pochodzenia zwierz t, po tym jak zostanie osi gni ta wystarczaj ca 

dost pno  zwierz t ekologicznych na rynku unijnym  

b) za cznik II cz  II pkt 1.6.6 w odniesieniu do ogranicze  dotycz cych  azotu 

organicznego powi zanego z czn  obsad  zwierz t  

c) za cznik II cz  II pkt 1.9.6.2 lit. b) w odniesieniu do dokarmiania rodzin 

pszczelich  
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d) za cznik II cz  II pkt 1.9.6.3 lit. b) i e) w odniesieniu do dopuszczalnych rodków 

do dezynfekcji pasiek oraz metod i rodków do zwalczania Varroa destructor  

e) za cznik II cz  II poprzez dodanie szczegó owych przepisów dotycz cych 

produkcji zwierz cej dla gatunków innych ni  gatunki regulowane w tej cz ci 

w dniu … data wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia  lub poprzez zmian  

tych dodanych przepisów w odniesieniu do: 

(i) odst pstw dotycz cych pochodzenia zwierz t  

(ii) ywienia  

(iii) pomieszcze  i praktyk gospodarskich  

(iv) ochrony zdrowia  

(v) dobrostanu zwierz t. 
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3. omisja, w stosownych przypadkach, przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu 

do za cznika II cz  II zawieraj ce przepisy dotycz ce: 

a) minimalnego okresu, o którym mowa w pkt 1.4.1 lit. g), którego nale y przestrzega  

w odniesieniu do karmienia zwierz t mlekiem matki w okresie ssania  

b) obsady zwierz t i minimalnej powierzchni pomieszcze  i przestrzeni otwartych, 

jakich nale y przestrzega  dla okre lonych gatunków zwierz t gospodarskich, w celu 

zaspokojenia––rozwojowych, fizjologicznych i etologicznych potrzeb zwierz t, 

zgodnie z pkt 1.6.3, 1.6.4 i 1.7.2  

c) w a ciwo ci i wymogów technicznych w odniesieniu do minimalnej powierzchni 

pomieszcze  i przestrzeni otwartych  

d) w a ciwo ci i wymogów technicznych w odniesieniu do budynków i wybiegów dla 

wszystkich gatunków zwierz t gospodarskich, innych ni  pszczo y w celu 

zaspokojenia ––rozwojowych, fizjologicznych i etologicznych potrzeb zwierz t, 

zgodnie z pkt 1.7.2  

e) wymogów dotycz cych ro linno ci i w a ciwo ci obiektów zapewniaj cych 

schronienie oraz obszarów na otwartej przestrzeni. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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rtyku   

Przepisy dotycz ce produkcji alg i zwierz t akwakultury 

1. Podmioty b d ce producentami alg i zwierz t akwakultury przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku II cz  III oraz 

w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) za cznik II cz  III pkt 3.1.3.3 w odniesieniu do pasz dla mi so ernych zwierz t 

akwakultury  

b) za cznik II cz  III pkt 3.1.3.4 poprzez dodanie dalszych szczegó owych przepisów 

dotycz cych pasz dla niektórych zwierz t akwakultury lub poprzez zmian  tych 

dodanych przepisów  

c) za cznik II cz  III pkt 3.1.4.2 w odniesieniu do leczenia weterynaryjnego zwierz t 

akwakultury  

d) za cznik II cz  III poprzez dodanie dalszych szczegó owych warunków dla 

danego gatunku w zakresie gospodarowania stadem podstawowym, hodowli 

i wychowu osobników m odocianych lub poprzez zmian  tych dodanych 

szczegó owych warunków. 
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3. omisja – w stosownych przypadkach – przyjmuje akty wykonawcze ustanawiaj ce 

szczegó owe przepisy dla danego gatunku lub grupy gatunków dotycz ce obsady oraz 

szczegó owych cech systemów produkcji i systemów zamkni tych w celu zapewnienia, 

aby zosta y zaspokojone okre lone potrzeby danego gatunku. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

4. Do celów niniejszego artyku u oraz za cznika II cz  III g sto  obsady” oznacza mas  

w relacji pe nej zwierz t akwakultury na metr sze cienny wody w dowolnym momencie 

etapu wzrostowego, a w przypadku p astugokszta tnych i krewetek – mas  na metr 

kwadratowy powierzchni. 

rtyku    

Przepisy dotycz ce produkcji ywno ci przetworzonej 

1. Podmioty b d ce producentami ywno ci przetworzonej przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku II cz  IV oraz 

w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 
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a) za cznik II cz  IV pkt 1.4 w odniesieniu do rodków ostro no ci i rodków 

zapobiegawczych, które maj  by  podejmowane przez podmioty  

b) za cznik II cz  IV pkt 2.2.2 w odniesieniu do rodzajów oraz sk adu produktów 

i substancji dopuszczonych do stosowania w ywno ci przetworzonej a tak e 

warunki, na jakich mo na je stosowa  

c) za cznik II cz  IV pkt 2.2.4 w odniesieniu do obliczania udzia u procentowego 

sk adników pochodzenia rolnego, o których mowa w art. 30 ust. 5 lit. a) ppkt (ii) i lit. 

b) ppkt (i), w tym dodatków do ywno ci dopuszczonych na podstawie art. 24 

do stosowania w produkcji ekologicznej, które s  uznawane jako sk adniki 

pochodzenia rolnego do celów takiego obliczenia. 

Te akty delegowane nie zawieraj  mo liwo ci stosowania substancji aromatycznych lub 

preparatów aromatycznych, które nie s  ani naturalne – w rozumieniu art. 16 ust. 2, 3 i 4 

rozporz dzenia (WE) nr 1334/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady1, ani ekologiczne. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 

16 grudnia 2008 r. w sprawie rodków aromatyzuj cych i niektórych sk adników ywno ci 
o w a ciwo ciach aromatyzuj cych do u ycia w oraz na rodkach spo ywczych oraz 
zmieniaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporz dzenia (WE) nr 2232/96 oraz 
(WE) nr 110/2008 oraz dyrektyw  2000/13/WE (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34). 
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3. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze ustanawiaj ce techniki dopuszczone przy 

przetwarzaniu produktów spo ywczych. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku    

Przepisy dotycz ce produkcji paszy przetworzonej 

1. Podmioty b d ce producentami paszy przetworzonej przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku II cz  V oraz 

w aktach wykonawczych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik II cz  V pkt 1.4 poprzez dodanie dalszych rodków ostro no ci 

i rodków zapobiegawczych, które maj  by  podejmowane przez podmioty, lub poprzez 

zmian  tych dodanych rodków. 

3. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze ustanawiaj ce techniki dopuszczone przy 

przetwarzaniu produktów paszowych. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku   

Przepisy dotycz ce produkcji wina 

1. Podmioty wytwarzaj ce produkty w sektorze wina przestrzegaj  w szczególno ci 

szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku II cz  VI. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) za cznik II cz  VI pkt 3.2 poprzez dodanie dalszych praktyk enologicznych, 

praktyk i procesów, które s  zakazane lub poprzez zmian  tych dodanych 

elementów  

b) za cznik II cz  VI pkt 3.3. 

Artyku    

Przepisy dotycz ce produkcji dro d y wykorzystywanyc  jako ywno  lu  pasza 

1. Podmioty produkuj ce dro d e do wykorzystania jako ywno  lub pasza przestrzegaj  

w szczególno ci szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji zawartych w za czniku 

II cz  VII. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik II cz  VII pkt 1.3 poprzez dodanie dalszych szczegó owych 

przepisów dotycz cych produkcji dro d y lub poprzez zmian  tych dodanych przepisów. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     115
ZA CZNI  JUR  PL 
 

Artyku    

rak niektóryc  przepisów dotycz cyc  produkcji okre lonyc  gatunków zwierz t gospodarskic   

i gatunków zwierz t akwakultury 

Do czasu przyj cia: 

a) dodatkowych ogólnych wymogów dla gatunków zwierz t gospodarskich innych ni  

ustanowione w za czniku II cz  II pkt 1.9, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. e)  

b) aktów wykonawczych, o których mowa w art. 14 ust. 3, dla gatunków zwierz t 

gospodarskich  lub 

c) aktów wykonawczych, o których mowa w art. 15 ust. 3, dla gatunków lub grup gatunków 

zwierz t akwakultury 

pa stwo cz onkowskie mo e stosowa  szczegó owe krajowe przepisy dotycz ce produkcji dla 

okre lonych gatunków lub grup gatunków zwierz t w odniesieniu do zagadnie , które maj  by  

obj te przepisami, o których mowa w lit. a), b) i c), pod warunkiem e te przepisy krajowe s  

zgodne z niniejszym rozporz dzeniem oraz pod warunkiem, e nie zakazuj , nie ograniczaj  ani nie 

utrudniaj  wprowadzania do obrotu wytworzonych poza ich terytorium produktów zgodnych 

z niniejszym rozporz dzeniem. 
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Artyku    

Przepisy dotycz ce produktów niemieszcz cyc  si  w kategoriac  produktów   

o któryc  mowa w art  –  

1. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik II poprzez dodanie szczegó owych przepisów dotycz cych 

produkcji, a tak e przepisów dotycz cych obowi zku poddania konwersji, w odniesieniu 

do produktów, które nie nale  do kategorii produktów, o których mowa w art. 12–19, lub 

poprzez zmian  tych dodanych przepisów. 

Te akty delegowane opieraj  si  na celach i zasadach produkcji ekologicznej 

ustanowionych w rozdziale II i s  zgodne z ogólnymi przepisami dotycz cymi produkcji 

ustanowionymi w art. 9, 10 i 11 oraz istniej ce szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji 

ustanowione dla podobnych produktów w za czniku II. Akty te okre laj  wymogi 

dotycz ce w szczególno ci dopuszczonych lub zakazanych zabiegów, praktyk i substancji 

lub okresów konwersji dla danych produktów. 

2. W przypadku braku szczegó owych przepisów dotycz cych produkcji, o których mowa 

w ust. 1: 

a) podmioty – w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 1 – przestrzegaj  

zasad ustanowionych w art. 5 i 6, odpowiednio zasad ustanowionych w art. 7 oraz 

ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9–11  
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b) pa stwo cz onkowskie mo e – w odniesieniu do produktów, o których mowa 

w ust. 1 – stosowa  szczegó owe krajowe przepisy dotycz ce produkcji, pod 

warunkiem e przepisy te s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem oraz pod 

warunkiem e nie zakazuj , nie ograniczaj  ani nie utrudniaj  wprowadzania 

do obrotu wytworzonych poza ich terytorium produktów zgodnych z niniejszym 

rozporz dzeniem. 

Artyku    

Przyj cie wyj tkowyc  zasad produkcji 

1. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie poprzez ustanowienie: 

a) kryteriów pozwalaj cych zakwalifikowa  okoliczno ci katastroficzne b d ce 

skutkiem niekorzystnego zjawiska klimatycznego”, chorób zwierz t”, incydentu 

rodowiskowego”, kl ski ywio owej” lub katastrofy” zgodnie z odpowiednimi 

definicjami w art. 2 ust. 1 lit. h), i), j), k) i l) rozporz dzenia (UE) nr 1305/2013, jak 

równie  ka dej porównywalnej sytuacji  

b) szczegó owych przepisów obejmuj cych ewentualne odst pstwa od niniejszego 

rozporz dzenia, stanowi ce, w jaki sposób pa stwa cz onkowskie maj  post powa  

w takich katastroficznych okoliczno ciach, je eli zdecyduj  si  zastosowa  niniejszy 

artyku  oraz 
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c) szczegó owych przepisów dotycz cych monitorowania i sprawozdawczo ci w takich 

przypadkach. 

Te kryteria i przepisy podlegaj  zasadom produkcji ekologicznej ustanowionym 

w rozdziale II. 

2. W przypadkach, w których pa stwo cz onkowskie formalnie uzna o dane zdarzenie 

za kl sk  ywio ow , o czym mowa w art. 18 ust. 3 lub art. 24 ust. 3 rozporz dzenia (UE) 

nr 1305/2013 i zdarzenie to uniemo liwia przestrzeganie przepisów dotycz cych produkcji 

ustanowionych w niniejszym rozporz dzeniu, to pa stwo cz onkowskie mo e na czas 

okre lony i do chwili, kiedy mo liwe b dzie przywrócenie produkcji ekologicznej, 

przyzna  odst pstwa od przepisów dotycz cych produkcji z zastrze eniem zasad 

ustanowionych w rozdziale II oraz wszelkich aktów delegowanych przyj tych zgodnie 

z ust. 1. 

3. Pa stwa cz onkowskie mog  zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w ust. 1, 

przyjmowa  rodki pozwalaj ce na kontynuacj  lub przywrócenie produkcji ekologicznej 

w przypadku wyst pienia okoliczno ci katastroficznych. 

Artyku    

Z ieranie  pakowanie  transport i przec owywanie 

1. Podmioty zapewniaj , aby produkty ekologiczne i produkty w okresie konwersji by y 

zbierane, pakowane, transportowane i przechowywane zgodnie z przepisami zawartymi 

w za czniku III. 
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2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) za cznik III sekcja 2  

b) za cznik III sekcja 3, 4 i 6 poprzez dodanie dalszych specjalnych przepisów 

dotycz cych transportu i przyjmowania okre lonych produktów lub poprzez zmian  

tych dodanych przepisów. 

Artyku    

Dopuszczanie produktów i substancji stosowanyc  w produkcji ekologicznej 

1. omisja mo e dopu ci  niektóre produkty i substancje do stosowania w produkcji 

ekologicznej – i umie ci  wszelkie takie dopuszczone produkty i substancje 

w ograniczonych wykazach – w nast puj cych celach: 

a) jako substancje czynne do stosowania w rodkach ochrony ro lin  

b) jako nawozy, rodki poprawiaj ce w a ciwo ci gleby i od ywki  

c) jako nieekologiczny materia  paszowy pochodzenia ro linnego, z alg, pochodzenia 

zwierz cego lub z dro d y lub jako materia  paszowy pochodzenia 

mikrobiologicznego lub mineralnego  
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d) jako dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie  

e) jako produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji stawów, klatek, basenów, torów 

wodnych, budynków lub instalacji stosowanych w produkcji zwierz cej  

f) jako produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji budynków i instalacji 

stosowanych w produkcji ro linnej, w tym u ywanych w gospodarstwie rolnym 

do przechowywania  

g) jako produkty do czyszczenia i dezynfekcji obiektów s u cych do przetwarzania 

i przechowywania. 

2. Oprócz produktów i substancji dozwolonych zgodnie z ust. 1 omisja mo e dopu ci  

niektóre produkty i substancje do stosowania w produkcji ekologicznej ywno ci 

przetworzonej oraz dro d y stosowanych jako ywno  lub pasza – i umie ci  wszelkie 

takie dopuszczone produkty i substancje w ograniczonych wykazach – w nast puj cych 

celach: 

a) jako dodatki do ywno ci i substancje pomocnicze w przetwórstwie  

b) jako nieekologiczne sk adniki pochodzenia rolnego, które maj  by  stosowane 

w produkcji ekologicznej ywno ci przetworzonej  

c) jako substancje pomocnicze w przetwórstwie u ywane w produkcji dro d y 

i produktów dro d owych. 
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3. Dopuszczanie produktów i substancji, o których mowa w ust. 1, do stosowania w produkcji 

ekologicznej odbywa si  zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozdziale II 

i nast puj cymi kryteriami ocenianymi ca o ciowo: 

a) maj  podstawowe znaczenie dla zrównowa onej produkcji oraz dla przewidzianego 

zastosowania  

b) wszystkie odno ne produkty i substancje s  pochodzenia ro linnego, z alg, 

zwierz cego, mikrobiologicznego lub mineralnego, z wyj tkiem przypadków, gdy 

produkty lub substancje z takich róde  nie s  dost pne w wystarczaj cej ilo ci lub 

jako ci lub je eli nie s  dost pne rodki alternatywne  

c) w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 lit. a): 

(i) ich stosowanie ma podstawowe znaczenie dla zwalczania szkodników, których 

nie mo na zwalczy  za pomoc  alternatywnych metod biologicznych, 

fizycznych lub hodowlanych lub praktyk uprawy ani nie istniej  inne skuteczne 

sposoby ich opanowania  

(ii) je eli takie produkty nie s  pochodzenia ro linnego, z alg, zwierz cego, 

mikrobiologicznego ani mineralnego i nie s  one identyczne z ich postaci  

naturaln , warunki ich stosowania wykluczaj  wszelki bezpo redni kontakt 

z jadalnymi cz ciami uprawy  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     122
ZA CZNI  JUR  PL 
 

d) w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 lit. b), ich stosowanie ma 

podstawowe znaczenie dla osi gni cia lub utrzymania yzno ci gleby lub dla 

spe nienia szczegó owych wymogów od ywczych danej uprawy lub okre lonych 

celów w zakresie nawo enia gleby  

e) w przypadku produktów, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d): 

(i) ich wykorzystanie jest niezb dne do utrzymania zdrowia zwierz t, ich 

dobrostanu i ywotno ci oraz przyczynia si  do zapewnienia w a ciwej diety 

zaspokajaj cej fizjologiczne i behawioralne potrzeby odno nych gatunków lub 

te  ich wykorzystanie jest niezb dne do wytwarzania lub konserwacji paszy, 

poniewa  niemo liwe by oby produkowanie lub konserwowanie pasz bez 

stosowania tych substancji  

(ii) pasza pochodzenia mineralnego, elementy ladowe, witaminy lub prowitaminy 

s  pochodzenia naturalnego, z wyj tkiem przypadków, gdy produkty lub 

substancje z takich róde  nie s  dost pne w wystarczaj cej ilo ci lub jako ci 

lub je eli nie s  dost pne rodki alternatywne  
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(iii) stosowanie nieekologicznych materia ów paszowych pochodzenia ro linnego 

lub zwierz cego jest niezb dne, gdy nie jest dost pny w wystarczaj cej ilo ci 

materia  paszowy pochodzenia ro linnego lub zwierz cego wyprodukowany 

zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej  

(iv) stosowanie nieekologicznych przypraw, zió  i melasy jest niezb dne, poniewa  

takie produkty s  niedost pne w postaci ekologicznej  zosta y wyprodukowane 

lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych oraz ich stosowanie jest 

ograniczone do 1 % dawki pokarmowej dla danego gatunku, obliczanej 

corocznie jako odsetek suchej masy paszy pochodzenia rolnego. 

4. Dopuszczanie produktów i substancji, o których mowa w ust. 2, do stosowania w produkcji 

przetworzonej ywno ci ekologicznej lub do produkcji dro d y u ywanych jako ywno  

lub pasza odbywa si  zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozdziale II i nast puj cymi 

kryteriami ocenianymi ca o ciowo: 

a) nie s  dost pne produkty ani substancje alternatywne dopuszczone zgodnie 

z niniejszym artyku em ani techniki zgodne z niniejszym rozporz dzeniem  
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b) bez u ycia tych produktów i substancji nie by oby mo liwe produkowanie ani 

konserwowanie ywno ci ani zaspokojenie danych wymogów ywieniowych 

przewidzianych w przepisach Unii  

c) te produkty i substancje s  pochodzenia naturalnego i mog y zosta  poddane tylko 

procesom mechanicznym, fizycznym, biologicznym, enzymatycznym lub 

mikrobiologicznym, z wyj tkiem przypadków, gdy produkty lub substancje z takich 

róde  nie s  dost pne w wystarczaj cej ilo ci lub jako ci  

d) nie jest dost pny w wystarczaj cej ilo ci sk adnik ekologiczny. 

5. Dopuszczenie do stosowania syntetyzowanych chemicznie produktów i substancji zgodnie 

z ust. 1 i 2 niniejszego artyku u ogranicza si  ci le do przypadków, w których stosowanie 

rodków zewn trznych, o których mowa w art. 5 lit. g), przyczynia oby si  do powstania 

niedopuszczalnych skutków dla rodowiska. 

6. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych ust. 3 i 4 niniejszego artyku u poprzez dodanie dalszych kryteriów 

dotycz cych wydawania zezwole  na stosowanie produktów i substancji, o których mowa 

w ust. 1 i 2 niniejszego artyku u, ogólnie w produkcji ekologicznej, a w szczególno ci 

w produkcji przetworzonej ywno ci ekologicznej, jak równie  dalszych kryteriów 

do wycofywania takich zezwole  lub poprzez zmian  tych dodanych kryteriów. 
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7. W przypadku gdy pa stwo cz onkowskie uzna, e produkt lub substancja powinny zosta  

dodane do – lub usuni te z – wykazów dopuszczonych produktów i substancji, o których 

mowa w ust. 1 i 2, lub e nale y zmieni  wymogi stosowania, o których mowa 

w przepisach dotycz cych produkcji, to pa stwo cz onkowskie zapewnia, by dokumentacja 

uzasadniaj ca powody w czenia, wycofania lub innych zmian zosta a oficjalne przes ana 

omisji i pozosta ym pa stwom cz onkowskim oraz podana do wiadomo ci publicznej, 

z zastrze eniem unijnego i krajowego prawodawstwa o ochronie danych. 

omisja publikuje wszelkie wnioski, o których mowa w niniejszym ust pie. 

8. omisja dokonuje regularnego przegl du wykazów, o których mowa w niniejszym 

artykule. 

Przegl du wykazu sk adników nieekologicznych, o których mowa w ust. 2, dokonuje si  

co najmniej raz do roku. 

9. omisja przyjmuje akty wykonawcze dotycz ce zezwole  na stosowanie produktów 

i substancji, o których mowa w ust. 1 i 1a, w produkcji ekologicznej ogó em oraz 

w produkcji przetworzonej ywno ci ekologicznej w szczególno ci, albo dotycz ce 

wycofania takich zezwole , jak równie  ustanawiaj ce procedury, które nale y zastosowa  

w celu udzielenia takich zezwole , i wykazy takich produktów i substancji, a tak e, 

w stosownych przypadkach, ich opis, wymogi co do sk adu oraz warunki stosowania. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Dopuszczanie przez pa stwa cz onkowskie nieekologicznyc  sk adników poc odzenia rolnego  

do stosowania w przetworzonej ywno ci ekologicznej 

1. W przypadku gdy jest to konieczne do zapewnienia dost pu do niektórych sk adników 

pochodzenia rolnego oraz w przypadku gdy takie sk adniki nie s  dost pne w postaci 

ekologicznej w wystarczaj cej ilo ci, na wniosek podmiotu pa stwo cz onkowskie mo e 

zezwoli  na tymczasowe – maksymalnie przez sze  miesi cy – stosowanie na swoim 

terytorium nieekologicznych sk adników pochodzenia rolnego w produkcji przetworzonej 

ywno ci ekologicznej. Takie zezwolenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów 

w tym pa stwie cz onkowskim. 

2. Pa stwo cz onkowskie niezw ocznie powiadamia omisj  i pozosta e pa stwa 

cz onkowskie za pomoc  komputerowego systemu umo liwiaj cego elektroniczn  

wymian  dokumentów i informacji udost pnionego przez omisj  o wszelkich 

zezwoleniach udzielonych na swoim terytorium zgodnie z ust. 1 

3. Pa stwo cz onkowskie mo e przed u y  zezwolenie przewidziane w ust. 1 maksymalnie 

dwa razy o sze  miesi cy, pod warunkiem, e adne z pa stw cz onkowskich nie wyrazi o 

sprzeciwu, wskazuj c za po rednictwem systemu, o którym mowa w ust. 2, e takie 

sk adniki s  dost pne w postaci ekologicznej w wystarczaj cej ilo ci. 
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4. Organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 mog  udzieli  

tymczasowego zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artyku u, na okres 

maksymalnie sze ciu miesi cy podmiotom w pa stwach trzecich, które wyst pi  o takie 

zezwolenie i które podlegaj  kontroli takiemu organowi kontroli lub jednostce 

certyfikuj cej, pod warunkiem, e wymogi zawarte w tym ust pie s  spe nione w danym 

pa stwie trzecim. Zezwolenie mo e zosta  przed u one maksymalnie dwa razy o sze  

miesi cy. 

5. W przypadku gdy po dwóch przed u eniach tymczasowego pozwolenia, na podstawie 

obiektywnych informacji pa stwo cz onkowskie stwierdzi, e dost pno  takiego 

sk adnika w postaci ekologicznej nadal jest niewystarczaj ca do zaspokojenia 

jako ciowych i ilo ciowych potrzeb podmiotów, mo e z o y  wniosek do omisji zgodnie 

z art. 24 ust. 7. 

Artyku    

Gromadzenie danyc  dotycz cyc  dost pno ci na rynku ekologicznego materia u  

rozmno eniowego ro lin i materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji   

zwierz t ekologicznyc  i ekologicznyc  m odocianyc  osobników zwierz t akwakultury 

1. a de pa stwo cz onkowskie zapewnia, by zosta a utworzona i by a regularnie 

aktualizowana baza danych zawieraj ca wykaz dost pnego na jego terytorium 

ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin i materia u rozmno eniowego ro lin 

w okresie konwersji, z wyj tkiem sadzonek, ale z uwzgl dnieniem sadzeniaków 

ziemniaka. 
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2. Pa stwa cz onkowskie dysponuj  systemami pozwalaj cymi podmiotom, które prowadz  

obrót ekologicznym materia em rozmno eniowym ro lin lub materia em rozmno eniowym 

ro lin w okresie konwersji, zwierz tami ekologicznymi lub ekologicznymi m odocianymi 

osobnikami zwierz t akwakultury i które s  w stanie dostarcza  je w wystarczaj cych 

ilo ciach i w rozs dnym terminie, na podanie do wiadomo ci publicznej – na zasadzie 

dobrowolno ci, bezp atnie, wraz z ich nazw  i danymi kontaktowymi – informacji 

dotycz cych: 

a) ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin i materia u rozmno eniowego 

ro lin w okresie konwersji, takiego jak heterogeniczny ekologiczny materia  

rozmno eniowy, lub jego odmiany ekologiczne nadaj ce si  do produkcji 

ekologicznej, z wyj tkiem sadzonek, ale z uwzgl dnieniem sadzeniaków ziemniaka  

ilo ci wagowe tego materia u i okres w roku, kiedy jest on dost pny  taki materia  

umieszcza si  w wykazie, podaj c co najmniej jego systematyczn  nazw  aci sk  

b) zwierz t ekologicznych, dla których mo na wprowadzi  odst pstwo zgodnie 

z za cznikiem II cz  II pkt 1.3.4.4  liczby dost pnych zwierz t w podziale na p e  

informacji – w stosownych przypadkach – dotycz cych ró nych gatunków zwierz t 

pod wzgl dem dost pnych ras i linii  ras zwierz t, wieku zwierz t i wszelkich innych 

w a ciwych informacji  
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c) ekologicznych m odocianych osobników zwierz t akwakultury dost pnych w danym 

gospodarstwie oraz ich statusu zdrowotnego zgodnie z dyrektyw  Rady 

2006/88/WE1i zdolno ci produkcyjnej w odniesieniu do ka dego z gatunków 

akwakultury. 

3. Pa stwa cz onkowskie mog  równie  ustanowi  systemy pozwalaj ce podmiotom, które 

prowadz  obrót rasami i liniami dostosowanymi do produkcji ekologicznej zgodnie 

z za cznikiem II cz  II pkt 1.3.3 lub ekologicznymi m odymi kurami i które s  w stanie 

dostarcza  te zwierz ta w wystarczaj cych ilo ciach i w rozs dnym terminie, na podanie 

do wiadomo ci publicznej stosownych informacji na zasadzie dobrowolno ci, bezp atnie, 

wraz z ich nazw  i danymi kontaktowymi. 

4. Podmioty, które zdecyduj  si  na umieszczenie informacji na temat materia u 

rozmno eniowego ro lin, zwierz t lub m odocianych osobników zwierz t akwakultury 

w systemach, o których mowa w ust. 2 i 3, zapewniaj , by informacje te by y regularnie 

aktualizowane oraz usuwane z wykazu, kiedy tylko dany materia  rozmno eniowy ro lin, 

zwierz ta lub m odociane osobniki zwierz t akwakultury przestan  by  dost pne. 

                                                 
1 Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 pa dziernika 2006 r. w sprawie wymogów 

w zakresie zdrowia zwierz t akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania 
niektórym chorobom zwierz t wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 
z 24.11.2006, s. 14). 
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5. Do celów ust. 1, 2 i 3 pa stwa cz onkowskie mog  dalej korzysta  z ju  istniej cych 

odpowiednich systemów informacji. 

6. omisja podaje do wiadomo ci publicznej odno nik do ka dej z krajowych baz danych lub 

systemów na po wi conej temu stronie internetowej omisji, pozwalaj c w ten sposób 

u ytkownikom na dost p do takich baz danych lub systemów w ca ej Unii. 

7. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze w celu podania: 

a) danych technicznych dotycz cych ustanowienia i utrzymania baz danych, o których 

mowa w ust. 1, oraz systemów, o których mowa w ust. 2  

b) specyfikacji dotycz cych gromadzenia informacji, o których mowa w ust. 1 i 2  

c) specyfikacji dotycz cych ustale  w zakresie udzia u w prowadzeniu baz danych, 

o których mowa w ust. 1, oraz systemów, o których mowa w ust. 2 i 3  oraz 

d) szczegó ów dotycz cych informacji, które maj  by  dostarczane przez pa stwa 

cz onkowskie zgodnie z art. 53 ust. 6. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Obowi zki i dzia ania w przypadku podejrzenia niezgodno ci 

W przypadku gdy podmiot podejrzewa, e produkt, który zosta  przez niego wytworzony, 

przygotowany lub przywieziony lub który otrzyma  on od innego podmiotu, nie jest zgodny 

z niniejszym rozporz dzeniem, podmiot ten, z zastrze eniem art. 28 ust. 2: 

a) identyfikuje i odseparowuje dany produkt  

b) sprawdza, czy podejrzenie niezgodno ci mo e zosta  uzasadnione  

c) nie wprowadza danego produktu do obrotu jako produktu ekologicznego lub w okresie 

konwersji i nie stosuje go w produkcji ekologicznej, chyba e podejrzenie niezgodno ci 

mo na wykluczy  

d) w przypadku gdy podejrzenie niezgodno ci jest uzasadnione lub gdy nie mo na go 

wykluczy , niezw ocznie informuje odpowiedni w a ciwy organ lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiedni organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c , oraz podaj c – 

w stosownych przypadkach – dost pne informacje  

e) w pe ni wspó pracuje – z odpowiednim w a ciwym organem lub, w stosownych 

przypadkach, z odpowiednim organem kontrolnym lub jednostk  certyfikuj c  – 

w zakresie weryfikowania i identyfikowania przyczyn podejrzewanej niezgodno ci. 
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Artyku    

rodki ostro no ci w celu zapobiegania obecno ci  

niedopuszczonyc  produktów i substancji 

1. Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktami lub substancjami, które nie zosta y 

dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji 

ekologicznej, podmioty podejmuj  nast puj ce rodki ostro no ci na ka dym etapie 

produkcji, przygotowania i dystrybucji: 

a) wprowadzaj  i utrzymuj  rodki, które s  proporcjonalne i adekwatne do celów 

identyfikacji ryzyka zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych 

niedopuszczonymi produktami lub substancjami, w tym systematycznie identyfikuj  

punkty krytyczne  

b) wprowadzaj  i utrzymuj  proporcjonalne i adekwatne rodki w celu zapobiegania 

ryzyku zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych niedopuszczonymi 

produktami lub substancjami  

c) dokonuj  regularnego przegl du i dostosowania takich rodków  oraz 

d) przestrzegaj  innych stosownych wymogów niniejszego rozporz dzenia, aby 

zapewni  oddzielenie produktów ekologicznych, w okresie konwersji i produktów 

nieekologicznych. 
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2. W przypadku gdy podmiot podejrzewa, e – z uwagi na obecno  w produkcie 

przeznaczonym do stosowania lub wprowadzania do obrotu jako produkt ekologiczny lub 

produkt w okresie konwersji produktu lub substancji, które nie s  dopuszczone zgodnie 

z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej – produkt nie jest 

zgodny z niniejszym rozporz dzeniem, podmiot ten: 

a) identyfikuje i odseparowuje dany(-e) produkt(y)  

b) sprawdza, czy podejrzenie mo e zosta  uzasadnione  

c) nie wprowadza danego produktu do obrotu jako produktu ekologicznego lub 

produktu w okresie konwersji i nie stosuje ich w produkcji ekologicznej, chyba e 

podejrzenie mo na wykluczy  

d) w przypadku gdy podejrzenie jest uzasadnione lub gdy nie mo na go wykluczy , 

niezw ocznie informuje odpowiedni w a ciwy organ lub – w stosownych 

przypadkach – odpowiedni organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c , podaj c – 

w stosownych przypadkach – dost pne elementy  
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e) w pe ni wspó pracuje – z odpowiednim w a ciwym organem lub, w stosownych 

przypadkach, z odpowiednim organem kontrolnym lub jednostk  certyfikuj c  – 

w zakresie identyfikacji i zweryfikowania przyczyn obecno ci niedopuszczonych 

produktów lub substancji. 

3. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze ustanawiaj ce jednolite przepisy 

precyzuj ce: 

a) kroki proceduralne, którymi maj  kierowa  si  podmioty zgodnie z ust. 2 lit. a)–e) 

oraz stosowne dokumenty, które nale y przedstawi  

b) proporcjonalne i adekwatne rodki, które podmioty maj  podejmowa  i poddawa  

przegl dowi, aby identyfikowa  i zapobiega  ryzyku zanieczyszczenia, zgodnie 

z ust. 1 lit. a), b) i c). 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

rodki  które nale y podejmowa  w przypadku stwierdzenia obecno ci  

niedopuszczonyc  produktów lub substancji 

1. W przypadku gdy w a ciwy organ lub – w stosownych przypadkach – organ kontrolny lub 

jednostka certyfikuj ca otrzymaj  uzasadnione informacje na temat obecno ci produktów 

lub substancji, które nie zosta y zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej, lub zostan  poinformowane przez podmiot 

zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. d) lub wykryj  takie produkty lub substancje w produkcie 

ekologicznym lub produkcie w okresie konwersji: 

a) przeprowadza niezw ocznie urz dowe post powanie wyja niaj ce zgodnie 

z rozporz dzeniem (UE) 2017/625, celem okre lenia róde  i przyczyn w celu 

zweryfikowania zgodno ci z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy i z art. 28 ust. 1  takie 

post powanie powinno zosta  uko czone najszybciej jak to mo liwe, w rozs dnym 

terminie, bior c pod uwag  trwa o  danego produktu i z o ono  sprawy  

b) tymczasowo zakazuje zarówno wprowadzania danych produktów do obrotu jako 

produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, jak i ich stosowania 

w produkcji ekologicznej do czasu otrzymania wyników post powania 

wyja niaj cego, o którym mowa w lit. a). 
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2. Danego produktu nie wprowadza si  do obrotu jako produktu ekologicznego lub produktu 

w okresie konwersji w przypadku, gdy w a ciwy organ lub – w stosownych przypadkach – 

organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca stwierdzi y, e dany podmiot: 

a) stosowa  produkty lub substancje, które nie zosta y dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 

3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej  

b) nie podj  rodków ostro no ci, o których mowa w art. 28 ust. 1  lub 

c) nie podj  rodków w odpowiedzi na dania wystosowane uprzednio przez 

w a ciwe organy, organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce. 

3. Podmiot b d cy stron  ma mo liwo  przedstawienia uwag do wyników post powania 

wyja niaj cego, o którym mowa w ust. 1 lit. a). W a ciwy organ lub, w stosownych 

przypadkach, organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca zachowuj  dokumentacj  

dotycz c  przeprowadzonego post powania wyja niaj cego. 

W przypadku gdy jest to wymagane dany podmiot podejmuje takie rodki naprawcze, jakie 

s  konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu w przysz o ci. 
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4. Do dnia 31 grudnia 2024 r. omisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat wdra ania niniejszego artyku u, obecno ci produktów i substancji, 

które nie zosta y dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania 

w produkcji ekologicznej oraz na temat oceny krajowych przepisów, o których mowa 

w ust. 5 niniejszego artyku u. Sprawozdaniu temu – w stosownych przypadkach – mo e 

towarzyszy  wniosek ustawodawczy dotycz cy dalszej harmonizacji. 

5. Pa stwa cz onkowskie, które maj  przepisy przewiduj ce, e produkty zawieraj ce wi cej 

ni  okre lony poziom produktów lub substancji niedopuszczonych zgodnie z art. 9 ust. 3 

akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej, nie mog  by  wprowadzane 

do obrotu jako produkty ekologiczne, mog  nadal stosowa  te przepisy, pod warunkiem e 

przepisy te nie zakazuj , nie ograniczaj  ani nie utrudniaj  wprowadzania do obrotu 

produktów wytworzonych w innych pa stwach cz onkowskich jako produkty ekologiczne 

w przypadku, gdy te produkty zosta y wytworzone zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 

Pa stwa cz onkowskie, które stosuj  niniejszy ust p, niezw ocznie informuj  o tym 

omisj . 
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6. W a ciwe organy dokumentuj  wyniki post powa  wyja niaj cych, o których mowa 

w art. 1, jak równie  dokumentuj  wszelkie rodki podj te przez nie w celu opracowania 

najlepszych praktyk i dalszych rodków w celu zapobiegania obecno ci produktów 

i substancji, które nie zosta y zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej. 

Pa stwa cz onkowskie udost pniaj  takie informacje innym pa stwom cz onkowskim 

i omisji za po rednictwem komputerowego systemu umo liwiaj cego elektroniczn  

wymian  dokumentów i informacji udost pnionego przez omisj . 

7. Pa stwa cz onkowskie mog  wprowadzi  na swoim terytorium odpowiednie rodki w celu 

zapobiegania niezamierzonemu wyst powaniu w rolnictwie ekologicznym produktów 

i substancji niedopuszczonych zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania 

w produkcji ekologicznej. Takie rodki nie zakazuj , nie ograniczaj  ani nie utrudniaj  

wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w innych pa stwach cz onkowskich 

jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, w przypadku gdy te 

produkty zosta y wytworzone zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. Pa stwa 

cz onkowskie, które stosuj  niniejszy ust p, niezw ocznie informuj  o tym omisj  

i pozosta e pa stwa cz onkowskie. 
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8. omisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiaj ce jednolite przepisy precyzuj ce: 

a) metody, które maj  by  stosowane przez w a ciwe organy lub – w stosownych 

przypadkach – przez organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce, dla celów 

wykrywania i oceny obecno ci produktów i substancji niedopuszczonych zgodnie 

z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej  

b) szczegó y i format informacji, które maj  by  udost pnione przez pa stwa 

cz onkowskie do omisji i innych pa stw cz onkowskich zgodnie z ust. 6 

niniejszego artyku u. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

9. Do dnia 31 marca ka dego roku pa stwa cz onkowskie przekazuj  omisji drog  

elektroniczn  stosowne informacje o przypadkach z udzia em zanieczyszcze  

niedopuszczonymi produktami lub substancjami w poprzednim roku, w tym informacje 

gromadzone w punktach kontroli granicznej dotycz ce charakteru wykrytego 

zanieczyszczenia, a w szczególno ci przyczyny, ród a oraz poziomu zanieczyszczenia, 

a tak e ilo ci i charakteru zanieczyszczonych produktów. Te informacje s  gromadzone 

przez omisj  za pomoc  systemu komputerowego udost pnianego przez omisj  

i stosowane jako pomoc przy opracowywaniu najlepszych praktyk w celu zapobiegania 

zanieczyszczeniom. 
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R  

 

Artyku    

tosowanie terminów zwi zanyc  z produkcj  ekologiczn  

1. Do celów niniejszego rozporz dzenia uznaje si , e produkt opatrzony jest terminem 

odnosz cym si  do produkcji ekologicznej, je eli przy znakowaniu, w materia ach 

reklamowych lub dokumentach handlowych taki produkt, jego sk adniki lub materia y 

paszowe stosowane do ich produkcji opisywane s  za pomoc  terminów sugeruj cych 

nabywcy, e produkt ten, jego sk adniki lub materia y paszowe zosta y wytworzone 

zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. W szczególno ci, terminy wymienione 

w za czniku IV, oraz ich pochodne i wersje skrócone, jak np. bio” i eko”, u ywane 

samodzielnie lub cznie, mog  by  stosowane na terytorium Unii i we wszystkich 

j zykach wymienionych w tym za czniku do celów znakowania i reklamy produktów, 

o których mowa w art. 2 ust. 1, zgodnych z niniejszym rozporz dzeniem. 

2. W przypadku produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1, terminy, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego artyku u, nie mog  by  u ywane nigdzie w Unii w adnym z j zyków 

wymienionych w za czniku IV w znakowaniu, materia ach reklamowych 

ani dokumentach handlowych produktów niezgodnych z niniejszym rozporz dzeniem. 
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Ponadto w znakowaniu ani reklamie nie stosuje si  adnych terminów, w tym terminów 

stosowanych w znakach towarowych lub nazwach przedsi biorstw, ani praktyk, je eli 

mog  one wprowadzi  konsumenta lub u ytkownika w b d poprzez sugerowanie, e 

produkt lub jego sk adniki s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem. 

3. Produkty wytworzone podczas okresu konwersji nie mog  by  znakowane ani 

reklamowane jako produkty ekologiczne ani jako produkty w okresie konwersji. 

Jednak materia  rozmno eniowy ro lin, produkty spo ywcze pochodzenia ro linnego 

i produkty paszowe pochodzenia ro linnego wytworzone w okresie konwersji, które s  

zgodne z art. 10 ust. 4, mog  by  znakowane i reklamowane jako produkty w okresie 

konwersji przy wykorzystaniu sformu owania w okresie konwersji” lub odpowiadaj cego 

mu terminu, wraz z terminami, o których mowa w ust. 1. 

4. Terminów, o których mowa w ust. 1 i 3, nie mo na stosowa  w odniesieniu do produktu, 

który na etykiecie lub w reklamie musi zgodnie z prawem Unii mie  oznaczenie, e 

zawiera on GMO, sk ada si  z GMO lub zosta  wyprodukowany przy u yciu GMO. 
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5. W odniesieniu do ywno ci przetworzonej terminy, o których mowa w ust. 1, mo na 

stosowa : 

a) w opisie handlowym oraz w wykazie sk adników, w przypadku gdy taki wykaz jest 

obowi zkowy zgodnie z przepisami Unii, pod warunkiem e: 

(i) ywno  przetworzona jest zgodna z przepisami dotycz cymi produkcji 

zawartymi w za czniku II cz  IV oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie 

z art. 16 ust. 3  

(ii) co najmniej 95 % masy jej sk adników pochodzenia rolnego stanowi  sk adniki 

ekologiczne  oraz 

(iii) w przypadku rodków aromatyzuj cych – s  one stosowane tylko dla 

naturalnych substancji aromatycznych i naturalnych preparatów 

aromatycznych znakowanych zgodnie z art. 16 ust. 2, 3 i 4 rozporz dzenia 

(WE) nr 1334/2008 i w przypadku gdy wszystkie sk adniki smakowe 

i substancje pomocnicze w rodku aromatyzuj cym s  ekologiczne  

b) jedynie w wykazie sk adników, pod warunkiem e: 

(i) mniej ni  95% masy sk adników pochodzenia rolnego to sk adniki ekologiczne 

i pod warunkiem e sk adniki te s  zgodne z przepisami dotycz cymi produkcji 

zawartymi w niniejszym rozporz dzeniu  oraz 
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(ii) ywno  przetworzona jest zgodna z przepisami dotycz cymi produkcji 

zawartymi w za czniku II cz  IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 lit. b) 

i pkt 2.2.1 oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 16 ust. 3  

c) w opisie handlowym i w wykazie sk adników, pod warunkiem e: 

(i) g ównym sk adnikiem s  produkty owiectwa lub rybo ówstwa  

(ii) termin, o którym mowa w ust. 1, wyra nie wi e si  w opisie handlowym 

z innym sk adnikiem, który jest ekologiczny i ró ni si  od g ównego sk adnika  

(iii) wszystkie inne sk adniki pochodzenia rolnego s  ekologiczne  oraz 

(iv) ywno  jest zgodna z za cznikiem II cz  IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 

lit. b) i pkt 2.2.1 oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 16 ust. 3. 

W wykazie sk adników, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) i c), podaje si , 

które sk adniki s  ekologiczne. Odniesienia do produkcji ekologicznej mog  pojawi  si  

wy cznie w po czeniu ze sk adnikami ekologicznymi. 

W wykazie sk adników, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. b) i c), podawany jest 

czny odsetek sk adników ekologicznych w stosunku do ca kowitej ilo ci sk adników 

pochodzenia rolnego. 
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Terminy, o których mowa w ust. 1, stosowane w wykazie sk adników, o którym mowa 

w akapicie pierwszym lit. a), b) i c) niniejszego ust pu, oraz oznaczenie odsetka, o którym 

mowa w akapicie trzecim niniejszego ust pu, prezentowane s  w tym samym kolorze oraz 

maj  identyczny rozmiar i format czcionki jak inne oznaczenia znajduj ce si  w wykazie 

sk adników. 

6. Je eli chodzi o pasz  przetworzon , terminy, o których mowa w ust. 1, mog  by  

stosowane w opisie handlowym i w wykazie sk adników, pod warunkiem e: 

a) pasza przetworzona jest zgodna z przepisami dotycz cymi produkcji zawartymi 

w za czniku II cz ci II, III i V oraz ze szczegó owymi przepisami ustanowionymi 

zgodnie z art. 16 ust. 3  

b) wszystkie sk adniki pochodzenia rolnego zawarte w paszy przetworzonej s  

ekologiczne  oraz 

c) co najmniej 95% suchej masy produktu jest ekologiczne. 

7. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych: 

a) niniejszy artyku  poprzez dodanie dalszych przepisów dotycz cych znakowania 

produktów wymienionych w za czniku I lub poprzez zmian  tych dodanych 

przepisów  oraz 
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b) wykaz terminów zawarty w za czniku IV, przy uwzgl dnieniu zmian j zykowych 

w pa stwach cz onkowskich. 

8. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze, aby ustanowi  szczegó owe wymogi 

dotycz ce stosowania ust. 3 niniejszego artyku u. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku    

Znakowanie produktów i substancji stosowanyc  w produkcji ro linnej 

Niezale nie od zakresu stosowania niniejszego rozporz dzenia okre lonego w art. 2 ust. 1 produkty 

i substancje stosowane w rodkach ochrony ro lin lub jako nawozy, rodki poprawiaj ce 

w a ciwo ci gleby i od ywki dopuszczone zgodnie z art. 9 i art. 24 mog  nosi  oznaczenie 

wskazuj ce, e dane produkty lub substancje s  dopuszczone zgodnie z niniejszym 

rozporz dzeniem do stosowania w produkcji ekologicznej. 
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Artyku    

Obowi zkowe oznaczenia 

1. W przypadku gdy produkty opisywane s  terminami, o których mowa w art. 30 ust. 1, 

w tym produkty znakowane jako produkty w okresie konwersji zgodnie z art. 30 ust. 3: 

a) na etykiecie umieszcza si  równie  kod organu kontrolnego lub jednostki 

certyfikuj cej, którym podlega podmiot, który zrealizowa  ostatni etap produkcji lub 

przygotowania  oraz 

b) w przypadku ywno ci opakowanej na opakowaniu umieszcza si  równie  logo 

produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 33, z wyj tkiem 

przypadków, o których mowa w art. 30 ust. 3, art. 30 ust. 5 lit. b) i c). 

2. W przypadku stosowania logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, w tym samym 

polu widzenia co logo umieszcza si  oznaczenie miejsca, w którym wyprodukowano 

surowce rolne, z których sk ada si  produkt – oznaczenie to przyjmuje odpowiednio jedn  

z nast puj cych form: 

a) rolnictwo UE”, gdy surowiec rolny wyprodukowano w Unii  
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b) rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolny wyprodukowano w pa stwach trzecich  

c) rolnictwo UE / rolnictwo spoza UE”, gdy cz  surowców rolnych wyprodukowano 

w Unii, a cz  w pa stwie trzecim. 

Do celów akapitu pierwszego s owo rolnictwo” zast puje si  s owem akwakultura”. 

S owa UE” lub spoza UE” mog  by  zast pione lub uzupe nione nazw  pa stwa lub 

nazw  pa stwa i regionu, je eli wszystkie surowce rolne, z których sk ada si  produkt, 

wyprodukowano w danym pa stwie oraz – w stosownych przypadkach – w tym regionie. 

W przypadku oznaczenia miejsca, w którym wyprodukowano surowce rolne, z których 

sk ada si  produkt, o których mowa w akapicie pierwszym i trzecim mo na nie 

uwzgl dnia  sk adników o ma ym udziale wagowym, pod warunkiem e czny udzia  

tych nieuwzgl dnianych sk adników nie przekracza 5 % ca kowitej masy surowców 

rolnych. 

S owa UE” lub spoza UE” nie s  prezentowane w kolorze, rozmiarze ani formacie 

czcionki bardziej wyeksponowanym ni  nazwa produktu. 
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3. Oznaczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artyku u oraz w art. 33 ust. 3, 

umieszczane s  w eksponowanym miejscu w taki sposób, aby by y dobrze widoczne, 

czytelne i nieusuwalne. 

4. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych ust. 2 niniejszego artyku u oraz art. 33 ust. 3 poprzez dodanie dalszych 

przepisów dotycz cych znakowania lub poprzez zmian  tych dodanych przepisów. 

5. omisja przyjmuje akty wykonawcze dotycz ce: 

a) praktycznych ustale  stosowania, prezentacji, kompozycji i rozmiarów oznacze , 

o których mowa w ust. 1 lit. a) i ust. 2 niniejszego artyku u oraz w art. 33 ust. 3  

b) przydzielania kodów organom kontrolnym i jednostkom certyfikuj cym  

c) oznaczania zgodnie z ust. 2 niniejszego artyku u oraz art. 33 ust. 3 miejsca, gdzie 

wyprodukowano surowce rolne. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej 

1. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej mo e by  u ywane w znakowaniu oraz 

w prezentacjach i reklamach produktów zgodnych z niniejszym rozporz dzeniem. 

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej mo e by  równie  stosowane do celów 

informacyjnych i edukacyjnych zwi zanych z istnieniem i reklam  samego logo jako 

takiego, pod warunkiem e takie zastosowanie nie wprowadzi konsumentów w b d co 

do ekologicznej produkcji okre lonych produktów i pod warunkiem e logo to b dzie 

powielane zgodnie z przepisami zawartymi w za czniku V. W takim przypadku wymogi 

art. 32 ust. 2 i za cznik V pkt 1.7 nie maj  zastosowania. 

Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej nie jest wykorzystywane w odniesieniu 

do ywno ci przetworzonej, o której mowa w art. 30 ust. 5 lit. b) i c), i produktów 

w okresie konwersji, o których mowa w art. 30 ust. 3. 
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2. Z wyj tkiem przypadków dotycz cych stosowania zgodnie z ust. 1 akapit drugi logo 

produkcji ekologicznej Unii Europejskiej stanowi po wiadczenie urz dowe zgodnie 

z art. 86 i 91 rozporz dzenia (UE) 2017/625. 

3. U ywanie logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej w przypadku produktów 

przywo onych z pa stw trzecich nie jest obowi zkowe. W przypadkach, w których logo to 

zamieszczane jest na etykietach takich produktów, zamieszczane jest na nich tak e 

oznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 2. 

4. Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej jest zgodne z modelem okre lonym 

w za czniku V oraz przepisami zawartymi w tym za czniku. 

5. rajowe i prywatne logo mog  by  u ywane w znakowaniu oraz w prezentacjach 

i reklamach produktów zgodnych z niniejszym rozporz dzeniem. 

6. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik V w odniesieniu do logo produkcji ekologicznej Unii 

Europejskiej oraz dotycz cych go przepisów. 
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Artyku    

System certyfikacji 

1. Przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako ekologiczne” lub w okresie 

konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty oraz grupy podmiotów, o których 

mowa w art. 36, produkuj ce, przygotowuj ce, dystrybuuj ce lub przechowuj ce produkty 

ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywo  takie produkty z pa stwa 

trzeciego lub je wywo  do pa stwa trzeciego lub które wprowadzaj  takie produkty 

do obrotu, zg aszaj  swoj  dzia alno  w a ciwym organom pa stwa cz onkowskiego, 

w którym prowadzona jest ich dzia alno  oraz w którym ich przedsi biorstwo podlega 

systemowi kontroli. 

W przypadku gdy w a ciwe organy przekaza y swoje obowi zki lub przekaza y niektóre 

zadania w zakresie kontroli urz dowych lub niektóre zadania zwi zane z innymi 

czynno ciami urz dowymi wi cej ni  jednemu organowi kontrolnemu lub wi cej ni  

jednej jednostce certyfikuj cej, podmioty lub grupy podmiotów wskazuj  

w powiadomieniu, o którym mowa w akapicie pierwszym, organ kontrolny lub jednostk  

certyfikuj c , która sprawdza zgodno  ich dzia alno ci z niniejszym rozporz dzeniem 

i dostarcza certyfikat, o którym mowa w art. 35 ust. 1. 
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2. Podmioty, które sprzedaj  opakowane produkty ekologiczne bezpo rednio konsumentowi 

lub u ytkownikowi ko cowemu s  zwolnione z obowi zku powiadamiania, o którym 

mowa w ust. 1 niniejszego artyku u, oraz z obowi zku posiadania certyfikatu, o którym 

mowa w art. 35 ust. 2, pod warunkiem e nie produkuj , nie przygotowuj  ani nie 

przechowuj  do celów innych ni  zwi zane z punktem sprzeda y lub przywozem takich 

produktów z pa stwa trzeciego ani nie zlecaj  podwykonawstwa tych czynno ci innemu 

podmiotowi. 

3. W przypadku gdy podmioty lub grupy podmiotów zlecaj  podwykonawstwo jakiejkolwiek 

cz ci dzia alno ci stronom trzecim, zarówno podmioty lub grupy podmiotów, jak i strony 

trzecie, którym zlecono podwykonawstwo dzia alno ci, post puj  zgodnie z ust. 1, chyba 

e dany podmiot o wiadczy  lub grupa podmiotów o wiadczy a w powiadomieniu, 

o którym mowa w ust. 1, e odpowiedzialno  za produkcj  ekologiczn  pozostaje w gestii 

danego podmiotu lub danej grupy podmiotów i nie zosta a ona przekazana podwykonawcy. 

W takich przypadkach zgodno  obj tych podwykonawstwem czynno ci z niniejszym 

rozporz dzeniem jest weryfikowana przez w a ciwy organ lub – w stosownych 

przypadkach – przez organ kontroluj cy lub jednostk  certyfikuj c  w ramach kontroli 

podmiotów lub grupy podmiotów, które zleci y podwykonawstwo cz ci swojej 

dzia alno ci. 

4. Pa stwa cz onkowskie mog  wyznaczy  organ lub zatwierdzi  jednostk  maj c  

przyjmowa  powiadomienia, o których mowa w ust. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     153
ZA CZNI  JUR  PL 
 

5. Podmioty, grupy podmiotów i podwykonawcy zachowuj  dokumentacj  ró nych rodzajów 

prowadzonej dzia alno ci zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 

6. Pa stwa cz onkowskie prowadz  aktualizowane wykazy zawieraj ce nazwy i adresy 

podmiotów i grup podmiotów, które zg osi y swoj  dzia alno  zgodnie z ust. 1, i podaj  

do wiadomo ci publicznej – w odpowiedni sposób, w tym za pomoc  odno ników 

do jednej strony internetowej – obszerny wykaz tych danych wraz z informacjami 

dotycz cymi certyfikatów wydanych podmiotom i grupom podmiotów, zgodnie z art. 35 

ust. 1. Pa stwa cz onkowskie przestrzegaj  wymogów w zakresie ochrony danych 

osobowych wynikaj cych z rozporz dzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego 

i Rady1. 

7. Pa stwa cz onkowskie zapewniaj , by ka dy podmiot lub ka da grupa podmiotów, które 

przestrzegaj  niniejszego rozporz dzenia i które – w przypadku gdy pobiera si  op at  

zgodnie z art. 78 i 80 rozporz dzenia (UE) 2017/625 – uiszczaj  rozs dnej wysoko ci 

op aty pokrywaj ce koszty kontroli, by y uprawnione do bycia obj tymi systemem 

kontroli. Pa stwa cz onkowskie zapewniaj , by wszelkie op aty, które mog  by  

pobierane, by y podawane do wiadomo ci publicznej. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1). 
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8. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych za cznik II w odniesieniu do wymogów dotycz cych zachowania 

dokumentacji. 

9. omisja mo e przyj  akty wykonawcze w celu podania szczegó owych informacji 

i specyfikacji dotycz cych: 

a) formatu i rodków technicznych s u cych powiadamianiu, o którym mowa w ust. 1  

b) metod publikowania wykazów, o których mowa w ust. 6  oraz 

c) procedur i metod publikowania informacji o wysoko ci op at, o których mowa 

w ust. 7. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Certyfikat 

1. W a ciwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki 

certyfikuj ce wydaj  certyfikat ka demu podmiotowi lub ka dej grupie podmiotów, które 

zg osi y swoj  dzia alno  zgodnie z art. 34 ust. 1 i przestrzegaj  niniejszego 

rozporz dzenia. Certyfikat: 

a) jest w miar  mo liwo ci wydawany w formie elektronicznej 

b) umo liwia co najmniej identyfikacj  podmiotu lub grupy podmiotów, w tym wykazu 

cz onków, kategorii produktów obj tych certyfikatem oraz okresu jego wa no ci  

c) za wiadcza on równie , e zg oszona dzia alno  jest zgodna z niniejszym 

rozporz dzeniem, oraz 

d) jest wydawany zgodnie ze wzorem zawartym w za czniku VI. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     156
ZA CZNI  JUR  PL 
 

2. Bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artyku u i art. 34 ust. 2 podmioty i grupy podmiotów 

nie wprowadzaj  do obrotu produktów, o których mowa w art. 2 ust. 1, jako produktów 

ekologicznych lub w okresie konwersji, chyba e posiadaj  ju  certyfikat, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego artyku u. 

3. Certyfikat, o którym mowa w niniejszym artykule, stanowi wiadectwo urz dowe 

w rozumieniu art. 86 ust. 1 lit. a) rozporz dzenia (UE) 2017/625. 

4. Podmiot lub grupa podmiotów nie s  uprawnione do otrzymania certyfikatu od wi cej ni  

jednej jednostki certyfikuj cej w odniesieniu do dzia a  prowadzonych w jednym pa stwie 

cz onkowskim, je eli chodzi o t  sam  kategori  produktów, nawet je eli ten podmiot 

lub grupa podmiotów zajmuj  si  ró nymi etapami produkcji, przygotowania i dystrybucji. 

5. Cz onkowie grupy podmiotów nie s  uprawnieni do otrzymania indywidualnego 

certyfikatu z tytu u jakiejkolwiek dzia alno ci obj tej certyfikatem wydanym dla grupy 

podmiotów, do której nale . 

6. Podmioty weryfikuj  certyfikaty swoich dostawców. 
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7. Do celów ust. 1 i 4 niniejszego artyku u wyró nia si  nast puj ce kategorie produktów: 

a) nieprzetworzone ro liny i produkty ro linne, w tym nasiona i inny materia  

rozmno eniowy ro lin  

b) zwierz ta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierz cego  

c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury  

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako 

ywno  

e) pasza  

f) wino  

g) inne produkty wyszczególnione w za czniku I do niniejszego rozporz dzenia lub 

nieobj te poprzednimi kategoriami. 
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8. Pa stwa cz onkowskie mog  zwolni  z obowi zku posiadania certyfikatu, o którym mowa 

w ust. 2, podmioty, które sprzedaj  nieopakowane produkty ekologiczne inne ni  pasza 

bezpo rednio konsumentowi ko cowemu, pod warunkiem e podmioty te nie produkuj , 

nie przygotowuj  ani nie przechowuj  w celach innych ni  odnosz cych si  do punktu 

sprzeda y lub przywozu takich produktów z pa stw trzecich ani te  nie zlecaj  

podwykonawstwa tych czynno ci stronie trzeciej oraz pod warunkiem e: 

a) taka sprzeda  nie przekracza 5000 kg rocznie  

b) taka sprzeda  nie stanowi rocznego obrotu w odniesieniu do nieopakowanych 

produktów ekologicznych przekraczaj cego 20 000 EUR  lub 

c) potencjalny koszt certyfikacji dla podmiotu przekracza 2 % cznego obrotu 

nieopakowanymi produktami ekologicznymi sprzedanymi przez ten podmiot, 

W przypadku gdy pa stwa cz onkowskie zdecyduj  si  zwolni  z obowi zku podmioty, 

o których mowa w akapicie pierwszym, mog  one ustali  bardziej rygorystyczne progi, ni  

podano w akapicie pierwszym. 

Pa stwa cz onkowskie informuj  omisj  i pozosta e pa stwa cz onkowskie o ka dej 

swojej decyzji dotycz cej zwolnienia z obowi zku podmiotów zgodnie z akapitem 

pierwszym, oraz o progach, do jakich takie podmioty s  zwolnione. 
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9. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych wzór certyfikatu okre lony w za czniku VI. 

10. omisja przyjmuje akty wykonawcze w celu podania szczegó ów i specyfikacji 

dotycz cych wzoru certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, oraz rodków technicznych, 

za pomoc  których taki certyfikat jest wydawany. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku   

Grupa podmiotów 

1. a da grupa podmiotów: 

a) sk ada si  wy cznie z cz onków którzy s  rolnikami lub podmiotami produkuj cymi 

algi lub zwierz ta akwakultury, którzy ponadto mog  prowadzi  dzia alno  

w zakresie przetwarzania, przygotowania lub wprowadzania do obrotu ywno ci lub 

paszy  
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b) sk ada si  wy cznie z cz onków: 

(i) dla których koszty certyfikacji indywidualnej stanowi  ponad 2 % warto ci 

obrotu ka dego cz onka lub standardowej produkcji w produkcji ekologicznej 

i których roczna warto  obrotu produkcj  ekologiczn  nie przekracza 25 000 

EUR lub których standardowa produkcja w produkcji ekologicznej nie 

przekracza warto ci 15 000 EUR rocznie  lub 

(ii) z których ka dy ma gospodarstwo maksymalnie: 

– o powierzchni pi ciu hektarów  

– o powierzchni 0,5 hektara w przypadku szklarni  lub 

– o powierzchni 15 hektarów – wy cznie w przypadku trwa ych u ytków 

zielonych  

c) ma siedzib  w pa stwie cz onkowskim lub w pa stwie trzecim  

d) ma osobowo  prawn  

e) sk ada si  wy cznie z cz onków, którzy prowadz  dzia alno  produkcyjn  

w niewielkiej odleg o ci od siebie  

f) ustanawia wspólny system wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych przez 

grup  oraz 
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g) ustanawia system kontroli wewn trznych sk adaj cy si  z udokumentowanego 

zestawu czynno ci i procedur kontrolnych, w ramach którego okre lona osoba lub 

organ odpowiada za sprawdzanie zgodno ci ka dego cz onka grupy z niniejszym 

rozporz dzeniem. 

2. W a ciwe organy, lub w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki 

certyfikuj ce wycofuj  certyfikat, o którym mowa w art. 35, dla ca ej grupy w przypadku, 

gdy niedoci gni cia w strukturze lub funkcjonowaniu systemu kontroli wewn trznych, 

o którym mowa w ust. 1, w szczególno ci polegaj ce na niewykrywaniu przypadków 

niezgodno ci z przepisami u poszczególnych cz onków grupy podmiotów wp ywaj  

na integralno  produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji. 

3. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

zmieniaj cych ust. 1 i 2 niniejszego artyku u poprzez dodanie przepisów lub poprzez 

zmian  tych dodanych przepisów, w szczególno ci w odniesieniu do: 

a) zada  poszczególnych cz onków grupy podmiotów  

b) kryteriów wyznaczania geograficznej blisko ci cz onków grupy, takich jak wspólne 

korzystanie z obiektów lub zak adów  
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c) ustanawiania i funkcjonowania systemu kontroli wewn trznych, w tym zakresu, 

tre ci i cz stotliwo ci kontroli, które maj  by  przeprowadzane, oraz kryteriów 

stwierdzania niedoci gni  w strukturze lub funkcjonowaniu systemu kontroli 

wewn trznych. 

4. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze ustanawiaj ce szczegó owe przepisy 

dotycz ce: 

a) sk adu i wielko ci grupy podmiotów  

b) systemów dokumentacji i prowadzenia ewidencji, systemu wewn trznej 

identyfikowalno ci oraz wykazu podmiotów  

c) wymiany informacji mi dzy grupami podmiotów oraz w a ciwymi organami, 

organami kontrolnymi lub jednostkami certyfikuj cymi, jak równie  mi dzy 

pa stwami cz onkowskimi a omisj . 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Zwi zek z rozporz dzeniem UE   i dodatkowe przepisy  

dotycz ce kontroli urz dowyc  i innyc  czynno ci urz dowyc  w odniesieniu  

do produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznyc  

Szczegó owe przepisy zawarte w niniejszym rozdziale stosuje si  – oprócz przepisów 

ustanowionych w rozporz dzeniu (UE) 2017/625 i o ile nie przewidziano inaczej w art. 40 ust. 2 

niniejszego rozporz dzenia, a tak e oprócz art. 29 niniejszego rozporz dzenia i o ile nie 

przewidziano inaczej w art. 41 ust. 1 niniejszego rozporz dzenia – do kontroli urz dowych i innych 

czynno ci urz dowych prowadzonych w celu sprawdzenia w ca ym procesie na wszystkich etapach 

produkcji, przygotowania i dystrybucji, e produkty, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego 

rozporz dzenia, zosta y wytworzone zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 
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Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce kontroli urz dowyc  oraz czynno ci   

które maj  by  podejmowane przez w a ciwe organy 

1. ontrole urz dowe prowadzone zgodnie z art. 9 rozporz dzenia (UE) 2017/625 w celu 

sprawdzenia zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem obejmuj  w szczególno ci: 

a) weryfikacj  stosowania przez podmioty rodków zapobiegawczych i rodków 

ostro no ci, o których mowa w art. 9 ust. 6 i w art. 28 niniejszego rozporz dzenia, 

na ka dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji  

b) w przypadkach gdy w sk ad gospodarstwa wchodz  nieekologiczne jednostki 

produkcyjne lub jednostki produkcyjne w okresie konwersji – w odniesieniu 

do weryfikacji dokumentacji i rodków lub procedur lub ustale  wprowadzonych 

w celu zapewnienia wyra nego i skutecznego podzia u mi dzy ekologicznymi 

i nieekologicznymi jednostkami produkcyjnymi oraz jednostkami produkcyjnymi 

w okresie konwersji, jak równie  mi dzy odpowiednimi produktami wytworzonymi 

przez te jednostki, a tak e mi dzy substancjami i produktami stosowanymi 

w ekologicznych, w okresie konwersji i nieekologicznych jednostkach 

produkcyjnych – taka weryfikacja obejmuje kontrole dzia ek, dla których 

wcze niejszy okres zosta  uznany z moc  wsteczn  jako cz  okresu konwersji oraz 

kontrole nieekologicznych jednostek produkcyjnych  
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c) w przypadkach gdy podmioty równolegle zbieraj  produkty ekologiczne, produkty 

w okresie konwersji i produkty nieekologiczne lub je przygotowuj  lub przechowuj  

w tej samej jednostce obszaru lub tych samych pomieszczeniach przygotowawczych 

lub transportuj  je do innych podmiotów lub jednostek, weryfikacj  dokumentacji 

oraz rodków lub procedur lub ustale  wprowadzonych w celu zapewnienia, by 

czynno ci by y oddzielone w czasie lub przestrzeni, by zosta y wdro one 

odpowiednie rodki dotycz ce czyszczenia i – w stosownych przypadkach – rodków 

s u cych zapobieganiu zast pieniu produktów, by produkty ekologiczne oraz 

produkty w okresie konwersji by y w ka dym momencie oznaczone i by produkty 

ekologiczne, produkty w okresie konwersji i produkty nieekologiczne by y 

przechowywane, zarówno przed czynno ciami przygotowawczymi, jak i po nich, 

w oddzieleniu w czasie lub przestrzeni od siebie  

d) weryfikacj  ustanowienia i funkcjonowania systemu kontroli wewn trznej grup 

podmiotów  

e) w przypadkach gdy podmioty s  zwolnione z obowi zku powiadamiania zgodnie 

z art. 34 ust. 2 niniejszego rozporz dzenia lub zwolnione z obowi zku posiadania 

certyfikatu, zgodnie z art. 35 ust. 8 niniejszego rozporz dzenia, weryfikacj , czy 

spe nione s  wymogi dotycz ce zwolnienia oraz weryfikacj  produktów 

sprzedawanych przez te podmioty. 
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2. ontrole urz dowe przeprowadzane zgodnie z art. 9 rozporz dzenia (UE) 2017/625 

do celów weryfikacji zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem s  prowadzone w ca ym 

procesie na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji na podstawie 

prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci w rozumieniu art. 3 pkt 57) niniejszego 

rozporz dzenia, okre lanego przy uwzgl dnieniu – oprócz elementów, o których mowa 

w art. 9 rozporz dzenia (UE) 2017/625 – w szczególno ci nast puj cych elementów: 

a) rodzaju, rozmiaru i struktury podmiotów i grup podmiotów  

b) d ugo ci okresu, podczas którego podmioty i grupy podmiotów zajmuj  si  

ekologiczn  produkcj , przygotowaniem i dystrybucj  

c) wyników kontroli przeprowadzonych zgodnie z niniejszym artyku em  

d) momentu w czasie maj cego znaczenie dla przeprowadzonych czynno ci  

e) kategorii produktów  

f) rodzaju, ilo ci i warto ci produktów oraz ich zmianom w czasie  

g) mo liwo ci pomieszania produktów lub zanieczyszczenia niedopuszczonymi 

produktami lub substancjami  
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h) stosowania przez podmioty i grupy podmiotów odst pstw lub wyj tków 

od przepisów  

i) punktów krytycznych niezgodno ci i prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci 

na ka dym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji  

j) zlecania podwykonawstwa zada . 

3. W ka dym przypadku wszystkie podmioty i grupy podmiotów z wyj tkiem tych, o których 

mowa w art. 34 ust. 2 i w art. 35 ust. 8, podlegaj  weryfikacji zgodno ci co najmniej raz 

w roku. 

Weryfikacja zgodno ci obejmuje kontrol  bezpo redni  na miejscu z wyj tkiem 

przypadków, gdy spe nione s  nast puj ce warunki: 

a) wcze niejsze kontrole danego podmiotu lub danej grupy podmiotów nie wykaza y 

adnych przypadków niezgodno ci wyp ywaj cych na integralno  produktów 

ekologicznych lub produktów w okresie konwersji co najmniej w ci gu trzech 

kolejnych lat  oraz 

b) dany podmiot lub dana grupa podmiotów zosta y ocenione na podstawie elementów, 

o których mowa w ust. 2 niniejszego artyku u oraz w art. 9 rozporz dzenia (UE) 

2017/625, jako stwarzaj ce niskie prawdopodobie stwo wyst pienia niezgodno ci. 
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W tym przypadku okres mi dzy dwiema kontrolami bezpo rednimi na miejscu nie 

przekracza 24 miesi cy. 

4. ontrole urz dowe prowadzone zgodnie z art. 9 rozporz dzenia (UE) 2017/625 w celu 

sprawdzenia zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem: 

a) s  prowadzone zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporz dzenia (UE) 2017/625 przy 

jednoczesnym zapewnieniu, by minimalny odsetek wszystkich kontroli urz dowych 

podmiotów lub grup podmiotów by  przeprowadzany bez zapowiedzi  

b) zapewniaj , aby przeprowadzany by  minimalny odsetek kontroli b d cych 

kontrolami dodatkowymi oprócz tych, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u  

c) s  przeprowadzane poprzez pobranie minimalnej liczby próbek pobieranych zgodnie 

z art. 14 lit. h) rozporz dzenia (UE) 2017/625  

d) zapewniaj , aby w ramach weryfikacji zgodno ci, o której mowa w ust. 3 niniejszego 

artyku u, kontrolowana by a minimalna liczba podmiotów b d cych cz onkami 

grupy podmiotów. 

5. Wydanie lub wznowienie certyfikatu, o którym mowa w art. 35 ust. 1, odbywa si  

na podstawie wyników weryfikacji zgodno ci, o której mowa w ust. 1–4 niniejszego 

artyku u. 
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6. Pisemny raport, który ma zosta  sporz dzony w odniesieniu do ka dej kontroli urz dowej 

przeprowadzonej w celu weryfikacji zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem zgodnie 

z art. 13 ust. 1 rozporz dzenia (UE) 2017/625, jest podpisywany przez dany podmiot lub 

dan  grup  podmiotów w celu potwierdzenia otrzymania tego pisemnego raportu. 

7. Art. 13 ust. 1 rozporz dzenia (UE) 2017/625 nie ma zastosowania do audytów i inspekcji 

przeprowadzanych przez w a ciwe organy w kontek cie ich dzia a  nadzorczych nad 

jednostkami certyfikuj cymi, którym przekazano niektóre zadania w zakresie kontroli 

urz dowych lub niektóre zadania zwi zane z innymi czynno ciami urz dowymi. 

8. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych: 

a) uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie poprzez ustanowienie szczegó owych 

kryteriów i warunków przeprowadzania kontroli urz dowych, przeprowadzanych 

celem zapewnienia identyfikowalno ci na wszystkich etapach produkcji, 

przygotowania i dystrybucji oraz zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem 

w odniesieniu do: 

(i) sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej  

(ii) kontroli przeprowadzonych u okre lonych kategorii podmiotów  
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(iii) w stosownych przypadkach, okresu, w którym maj  odbywa  si  kontrole 

przewidziane w niniejszym rozporz dzeniu, z uwzgl dnieniem kontroli 

bezpo rednich na miejscu, o których mowa w ust. 3 niniejszego artyku u  oraz 

konkretnych obiektów lub obszaru, w których maj  si  one odbywa  

b) zmieniaj cych ust. 2 niniejszego artyku u poprzez dodanie dalszych elementów 

na podstawie do wiadcze  praktycznych lub poprzez zmian  tych dodanych 

elementów. 

9. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze, by ustali : 

a) minimalny odsetek wszystkich kontroli urz dowych podmiotów lub grup 

podmiotów, które maj  zosta  przeprowadzone bez zapowiedzi, o którym mowa 

w ust. 4 lit. a)  

b) minimalny odsetek dodatkowych kontroli, o którym mowa w ust. 4 lit. b)  

c) minimaln  liczb  próbek, o której mowa w ust. 4 lit. c)  

d) minimaln  ilo  podmiotów b d cych cz onkami grupy podmiotów, o której mowa 

w ust. 4 lit. d). 
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Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce dzia a  które maj  by  podejmowane przez podmioty  

i grupy podmiotów 

1. Oprócz spe niania obowi zków ustanowionych w art. 15 rozporz dzenia (UE) 2017/625 

podmioty i grupy podmiotów: 

a) zachowuj  dokumentacj  w celu wykazania ich zgodno ci z niniejszym 

rozporz dzeniem  

b) dokonuj  wszelkich deklaracji i wymiany informacji, które s  niezb dne do celów 

kontroli urz dowych  

c) wprowadzaj  stosowne rodki praktyczne w celu zapewnienia zgodno ci 

z niniejszym rozporz dzeniem  

d) zapewniaj  – w postaci deklaracji, która musi zosta  podpisana i w razie 

konieczno ci by  aktualizowana: 

(i) pe ny opis ekologicznej jednostki produkcyjnej lub jednostki produkcyjnej 

w okresie konwersji oraz czynno ci, które maj  zosta  przeprowadzone 

zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem  
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(ii) stosowne rodki praktyczne, które maj  by  podejmowane w celu zapewnienia 

zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem  

(iii) aby przedsi biorstwo: 

– poinformowa o na pi mie i bez zb dnej zw oki nabywców produktów 

oraz dokona o wymiany odpowiednich informacji z w a ciwym organem 

lub – w stosownych przypadkach – z organem kontrolnym lub jednostk  

certyfikuj c , w przypadku uzasadnionego podejrzenia wyst pienia 

niezgodno ci, podejrzenia wyst pienia niezgodno ci, której nie mo na 

wykluczy , lub stwierdzenia niezgodno ci wp ywaj cej na integralno  

produktów  

– zaakceptowa o przekazanie dokumentacji kontrolnej w przypadku 

zmiany organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej lub – 

w przypadku wycofania z produkcji ekologicznej – przechowywanie 

przez co najmniej pi  lat dokumentacji kontrolnej przez ostatni organ 

kontrolny lub ostatni  jednostk  certyfikuj c  

– bezzw ocznie poinformowa o w a ciwy organ lub organ lub jednostk  

wyznaczone zgodnie z art. 34 ust. 4, w przypadku wycofania si  

z produkcji ekologicznej  oraz 
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– zaakceptowa o wymian  informacji mi dzy tymi organami lub 

jednostkami, w przypadku gdy podwykonawcy s  kontrolowani przez 

ró ne organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce. 

2. omisja mo e przyj  akty wykonawcze w celu podania szczegó owych informacji 

i specyfikacji dotycz cych: 

a) dokumentacji s u cej wykazaniu zgodno ci z niniejszym rozporz dzeniem  

b) deklaracji i wymiany informacji, które s  niezb dne do celów kontroli urz dowych  

c) stosownych rodków praktycznych w celu zapewnienia zgodno ci z niniejszym 

rozporz dzeniem  

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce przekazania zada  w zakresie kontroli urz dowyc   

oraz zada  zwi zanyc  z innymi czynno ciami urz dowymi 

1. W a ciwe organy mog  przekaza  jednostkom certyfikuj cym niektóre zadania w zakresie 

kontroli urz dowych i niektóre zadania zwi zane z innymi czynno ciami urz dowymi 

jedynie wtedy, gdy – oprócz warunków zawartych w rozdziale III rozporz dzenia (UE) 

2017/625 – spe nione s  nast puj ce warunki: 

a) przekazanie zada  zawiera szczegó owy opis przekazanych zada  w zakresie 

kontroli urz dowych i zada  zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi, w tym 

obowi zki sprawozdawcze i inne okre lone obowi zki, oraz opis warunków, 

na jakich jednostka certyfikuj ca mo e je wykonywa . W szczególno ci jednostka 

certyfikuj ca przekaza a w a ciwym organom do uprzedniego zatwierdzenia: 

(i) swoj  procedur  oceny ryzyka, która ma stwierdzi  w szczególno ci podstaw  

intensywno ci i cz stotliwo ci weryfikacji zgodno ci podmiotów i grup 

podmiotów oraz która ma by  ustanowiona na podstawie elementów, o których 

mowa w art. 9 rozporz dzenia (UE) 2017/625 oraz w art. 38 niniejszego 

rozporz dzenia, której nale y przestrzega  podczas kontroli urz dowych 

podmiotów i grup podmiotów  
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(ii) standardowe procedury kontroli zawieraj ce szczegó owy opis rodków 

kontroli, które jednostka certyfikuj ca zobowi zuje si  na o y  na podmioty 

i grupy podmiotów podlegaj ce jej kontroli  

(iii) wykaz rodków zgodnych ze wspólnym katalogiem, o którym mowa w art. 41 

ust. 4, które maj  by  stosowane wobec podmiotów i grup podmiotów 

w przypadku podejrzenia niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci  

(iv) ustalenia dotycz ce skutecznego monitorowania odno nie do zada  w zakresie 

kontroli urz dowych i zada  zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi 

prowadzonymi wobec podmiotów i grup podmiotów oraz ustalenia dotycz ce 

sprawozdawczo ci na temat tych zada . 

Jednostka certyfikuj ca powiadamia w a ciwy organ o wszelkich kolejnych zmianach 

elementów, o których mowa w ppkt (i)–(iv)  

b) te w a ciwe organy maj  procedury i ustalenia s u ce zapewnieniu nadzoru nad 

jednostkami certyfikuj cymi, w tym weryfikacji skuteczno ci, niezale no ci 

i obiektywno ci sposobu wykonywania powierzonych im zada , w szczególno ci 

je eli chodzi o intensywno  i cz stotliwo  weryfikacji zgodno ci  
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Co najmniej raz w roku w a ciwe organy przeprowadzaj  zgodnie z art. 33 lit. a) 

rozporz dzenia (UE) 2017/625 audyty jednostek certyfikuj cych, którym przekaza y 

zadania w zakresie kontroli urz dowych lub zadania zwi zane z innymi czynno ciami 

urz dowymi. 

2. W drodze odst pstwa od art. 31 ust. 3 rozporz dzenia (UE) 2017/625 w a ciwe organy 

mog  przekaza  jednostce certyfikuj cej uprawnienia do wydania decyzji dotycz cej zada  

przewidzianych w art. 138 ust. 1 lit. b) i w art. 138 ust. 2 i 3 tego rozporz dzenia. 

3. Do celów art. 29 lit. b) ppkt (iv) rozporz dzenia (UE) 2017/625 norm  w odniesieniu 

do przekazywania niektórych zada  w zakresie kontroli urz dowych i niektórych zada  

zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi w celu weryfikacji zgodno ci 

z niniejszym rozporz dzeniem, która jest odpowiednia w odniesieniu do zakresu 

niniejszego rozporz dzenia, jest najnowsza og oszona wersja mi dzynarodowej 

zharmonizowanej normy Wymagania ogólne dotycz ce jednostek prowadz cych systemy 

certyfikacji wyrobów”, do której odniesienie zosta o opublikowane w Dzienniku 

Urz dowym Unii Europejskiej. 
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4. W a ciwe organy nie przekazuj  jednostkom certyfikuj cym nast puj cych oficjalnych 

zada  zwi zanych z kontrol  lub zada  zwi zanych z innymi czynno ciami oficjalnymi: 

a) nadzorowania i audytu innych organów kontrolnych lub jednostek certyfikuj cych  

b) uprawnie  do przyznawania zgód na zastosowanie odst pstw innych ni  odst pstwa 

do stosowania materia u rozmno eniowego ro lin nieuzyskanego z produkcji 

ekologicznej  

c) upowa nienia do przyjmowania zg osze  o prowadzeniu dzia alno ci przez podmioty 

lub grupy podmiotów, na mocy art. 34 ust. 1 niniejszego rozporz dzenia  

d) oceny prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci z przepisami niniejszego 

rozporz dzenia, które okre laj  cz stotliwo  kontroli bezpo rednich, którym maj  

by  poddawane przesy ki ekologiczne przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu 

w Unii zgodnie z art. 54 rozporz dzenia (UE) 2017/625  

e) ustanawiania wspólnego katalogu rodków, o którym mowa w art. 41 ust. 4 

niniejszego rozporz dzenia. 

5. W a ciwe organy nie przekazuj  zada  w zakresie kontroli urz dowych lub zada  

zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi osobom fizycznym. 
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6. W a ciwe organy zapewniaj , by informacje otrzymane od jednostek certyfikuj cych 

zgodnie z art. 32 rozporz dzenia (UE) 2017/625 oraz informacje dotycz ce rodków 

stosowanych przez jednostki certyfikuj ce w przypadku stwierdzonej lub prawdopodobnej 

niezgodno ci by y gromadzone i wykorzystywane przez w a ciwe organy do celów 

nadzoru nad dzia alno ci  tych jednostek certyfikuj cych. 

7. W przypadku pe nego lub cz ciowego wycofania przez w a ciwy organ przekazania 

niektórych zada  w zakresie kontroli urz dowych lub niektórych zada  zwi zanych 

z innymi czynno ciami urz dowymi zgodnie z art. 33 lit. b) rozporz dzenia (UE) 

2017/625, podejmuje on decyzj  co do wa no ci certyfikatów wydanych przez jednostki 

certyfikuj ce przed dat  tego cz ciowego lub pe nego wycofania oraz informuje o tym 

zainteresowane podmioty. 
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8. Bez uszczerbku dla art. 33 lit. b) rozporz dzenia (UE) 2017/625 przed pe nym lub 

cz ciowym wycofaniem przekazania zada  w zakresie kontroli urz dowych lub zada  

zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi w przypadkach, o których mowa w tej 

literze– w a ciwe organy mog  w pe ni lub cz ciowo zawiesi  to przekazanie: 

a) na okres nieprzekraczaj cy 12 miesi cy, podczas którego jednostka certyfikuj ca ma 

naprawi  niedoci gni cia stwierdzone podczas audytów i inspekcji lub naprawi  

niezgodno ci, w odniesieniu do których wymieniane s  informacje zgodnie z art. 43 

niniejszego rozporz dzenia z innymi organami kontrolnymi i jednostkami 

certyfikuj cymi, z w a ciwymi organami, a tak e z omisj  lub 

b) na okres zawieszenia akredytacji, o której mowa w art. 29 lit. b) ppkt (iv) 

rozporz dzenia (UE) 2017/625, w zwi zku z art. 40 ust. 3 niniejszego 

rozporz dzenia. 

W przypadku zawieszenia przekazania dotycz cego zada  w zakresie kontroli urz dowych 

lub zada  zwi zanych z innymi czynno ciami urz dowymi zainteresowane jednostki 

certyfikuj ce nie wydaj  certyfikatów, o których mowa w art. 35 w odniesieniu do tych 

obszarów, dla których przekazanie zosta o zawieszone. W a ciwe organy podejmuj  

decyzj  co do wa no ci certyfikatów wydanych przez dane jednostki certyfikuj ce przed 

dat  tego cz ciowego lub pe nego wycofania oraz informuj  zainteresowane podmioty 

o tej decyzji. 
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Bez uszczerbku dla art. 33 rozporz dzenia (UE) 2017/625 w a ciwe organy znosz  

zawieszenie przekazania zada  w zakresie kontroli urz dowych lub zada  zwi zanych 

z innymi czynno ciami urz dowymi mo liwie jak najszybciej, od chwili gdy jednostka 

certyfikuj ca naprawi a niedoci gni cia lub niezgodno ci, o których mowa w akapicie 

pierwszym lit. a), lub kiedy jednostka akredytuj ca wznowi a akredytacj , o której mowa 

w akapicie pierwszym lit. b). 

9. W przypadku gdy jednostka certyfikuj ca, której w a ciwe organy przekaza y niektóre 

zadania w zakresie kontroli urz dowych lub niektóre zadania zwi zane z innymi 

czynno ciami urz dowymi, zosta a równie  uznana przez omisj  zgodnie z art. 46 ust. 1 

niniejszego rozporz dzenia do celów prowadzenia czynno ci kontrolnych w pa stwach 

trzecich, a omisja zamierza wycofa  lub wycofa a uznanie dla tej jednostki 

certyfikuj cej, w a ciwe organy organizuj  audyty lub inspekcje danej jednostki 

certyfikuj cej w odniesieniu do jej dzia alno ci w pa stwach cz onkowskich, zgodnie 

z art. 33 lit. a) rozporz dzenia (UE) 2017/625. 
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10. Jednostki certyfikuj ce przekazuj  w a ciwym organom: 

a) do dnia 31 stycznia ka dego roku wykaz podmiotów, które zosta y obj te przez ni  

kontrol  do dnia 31 grudnia poprzedniego roku  oraz 

b) do dnia 31 marca ka dego roku informacje na temat kontroli urz dowych i innych 

czynno ci urz dowych przeprowadzonych w poprzednim roku w kontek cie 

przygotowania tej cz ci sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 113 

rozporz dzenia (UE) 2017/625, która dotyczy produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych. 

11. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie w odniesieniu do warunków – dodatkowych 

wobec warunków ustanowionych w ust. 1 niniejszego artyku u – przekazywania 

jednostkom certyfikuj cym zada  w zakresie kontroli urz dowych i zada  zwi zanych 

z innymi czynno ciami urz dowymi. 
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Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce dzia a  w przypadku niezgodno ci 

1. Z zastrze eniem art. 29, w przypadku gdy w a ciwy organ lub – w stosownych 

przypadkach – organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca podejrzewa lub otrzyma 

uzasadnione informacje, równie  od innych w a ciwych organów lub – w stosownych 

przypadkach – innych organów kontrolnych lub jednostek certyfikuj cych, e podmiot 

zamierza stosowa  lub wprowadzi  do obrotu produkt, który mo e nie by  zgodny 

z niniejszym rozporz dzeniem, ale nosi oznaczenie odwo uj ce si  do produkcji 

ekologicznej, lub gdy taki w a ciwy organ, organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca 

zostan  poinformowane przez podmiot o podejrzewanej niezgodno ci zgodnie z art. 27: 

a) niezw ocznie przeprowadza urz dowe post powanie wyja niaj ce zgodnie 

z rozporz dzeniem (UE) 2017/625, w celu zweryfikowania zgodno ci z niniejszym 

rozporz dzeniem  takie post powanie wyja niaj ce musi zosta  uko czone 

w najbli szym mo liwym i rozs dnym terminie, z uwzgl dnieniem trwa o ci 

produktu i z o ono ci sprawy  
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b) tymczasowo zakazuje zarówno wprowadzania danych produktów do obrotu jako 

produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji oraz ich stosowania 

w produkcji ekologicznej do czasu otrzymania wyników post powania 

wyja niaj cego, o którym mowa w lit. a). Przed podj ciem takiej decyzji w a ciwy 

organ lub – w stosownych przypadkach – organ kontrolny lub jednostka 

certyfikuj ca daj  podmiotowi mo liwo  przedstawienia uwag. 

2. W przypadku gdy wyniki post powania wyja niaj cego, o którym mowa w ust. 1 lit. a), 

nie wskazuj  na wyst powanie niezgodno ci, która wp ywa aby na integralno  produktów 

ekologicznych lub produktów w okresie konwersji, podmiotowi zezwala si  na stosowanie 

przedmiotowych produktów lub na wprowadzanie ich do obrotu jako produkty ekologiczne 

lub produkty w okresie konwersji. 

3. Pa stwa cz onkowskie podejmuj  wszelkie rodki i przewiduj  sankcje niezb dne do tego, 

by zapobiec mo liwo ci nieuczciwego stosowania oznacze , o których mowa w rozdziale 

IV niniejszego rozporz dzenia. 

4. W a ciwe organy wprowadzaj  wspólny katalog rodków do stosowania na ich terytorium 

przez organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce w przypadku podejrzenia wyst pienia 

niezgodno ci i stwierdzenia niezgodno ci. 
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5. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze w celu doprecyzowania jednolitych dzia a  

dotycz cych przypadków, gdy w a ciwe organy maj  podj  rodki dotycz ce podejrzenia 

wyst pienia niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce rodków w przypadku niezgodno ci 

1. W przypadku niezgodno ci wp ywaj cej na integralno  produktów ekologicznych lub 

produktów w okresie konwersji na wszystkich etapach produkcji, przygotowania 

i dystrybucji, takiej jak wynikaj ca ze stosowania niedopuszczonych produktów, substancji 

lub technik, lub pomieszania z produktami nieekologicznymi, w a ciwe organy oraz – 

w stosownych przypadkach – organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce zapewniaj , by – 

oprócz rodków, które maj  zosta  podj te zgodnie z art. 138 rozporz dzenia (UE) 

2017/625 – w znakowaniu i reklamie ca ej przedmiotowej partii lub serii produkcyjnej nie 

umieszczano odniesie  do produkcji ekologicznej. 
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2. W przypadku powa nej lub powtarzaj cej si  lub sta ej niezgodno ci w a ciwe organy i – 

w stosownych przypadkach – organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce zapewniaj , by – 

oprócz rodków okre lonych w ust. 1 oraz wszelkich w a ciwych rodków podj tych 

w szczególno ci zgodnie z art. 138 rozporz dzenia UE 2017/625 – danym podmiotom lub 

danym grupom podmiotów zakazano na wskazany okres wprowadzania do obrotu 

produktów zawieraj cych odniesienia do produkcji ekologicznej oraz by ich certyfikaty 

o których mowa w art. 35 zosta y – w stosownych przypadkach – zawieszone lub cofni te. 

Artyku    

Dodatkowe przepisy dotycz ce wymiany informacji 

1. Oprócz obowi zków ustanowionych w art. 105 ust. 1 i art. 106 ust. 1 rozporz dzenia (UE) 

2017/625, w a ciwe organy niezw ocznie przekazuj  pozosta ym w a ciwym organom oraz 

omisji informacje dotycz ce ka dego podejrzenia wyst pienia niezgodno ci wp ywaj cej 

na integralno  produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji. 

W a ciwe organy przekazuj  te informacje pozosta ym w a ciwym organom i omisji 

za po rednictwem komputerowego systemu pozwalaj cego na elektroniczn  wymian  

dokumentów i informacji udost pnionego przez omisj . 
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2. W przypadku podejrzenia wyst pienia niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci 

w odniesieniu do produktów podlegaj cych kontroli innych organów kontrolnych lub 

jednostek certyfikuj cych, organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce niezw ocznie 

informuj  te pozosta e organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce. 

3. Organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce wymieniaj  inne stosowne informacje 

z pozosta ymi organami kontrolnymi i jednostkami certyfikuj cymi. 

4. W przypadku otrzymania wniosku uzasadnionego potrzeb  zagwarantowania, e dany 

produkt zosta  wytworzony zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem, organy kontrolne 

i jednostki certyfikuj ce wymieniaj  z innymi w a ciwymi organami oraz z omisj  

informacje na temat wyników przeprowadzonych przez nie kontroli. 

5. W a ciwe organy wymieniaj  informacje dotycz ce nadzoru nad jednostkami 

certyfikuj cymi z krajowymi jednostkami akredytuj cymi, w rozumieniu art. 2 ust. 11 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/20081. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiaj ce wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnosz ce si  
do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylaj ce rozporz dzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:339/93;Nr:339;Year:93&comp=339%7C1993%7C


 

 

9525/18     187
ZA CZNI  JUR  PL 
 

6. W a ciwe organy podejmuj  odpowiednie rodki i ustanawiaj  udokumentowane 

procedury w celu zapewnienia, by informacje dotycz ce wyników kontroli by y 

przekazywane agencji p atniczej w zale no ci od ich potrzeb do celów art. 58 

rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/20131 oraz aktów 

przyj tych na podstawie tego artyku u. 

7. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze okre laj ce informacje, które maj  by  

przekazywane przez w a ciwe organy, organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce 

odpowiedzialne za kontrole urz dowe i inne czynno ci urz dowe zgodnie z niniejszym 

artyku em, odpowiednich adresatów tych informacji, oraz procedury, za pomoc  których te 

informacje maj  by  przekazywane, w tym funkcje systemu komputerowego, o którym 

mowa w ust. 1. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarz dzania ni  
i monitorowania jej oraz uchylaj ce rozporz dzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) 
nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 
(Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549). 
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Handel z  

Artyku   

Eksport produktów ekologicznyc  

1. Produkt mo e zosta  wywieziony z Unii jako produkt ekologiczny i zosta  opatrzony logo 

produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, je eli jest zgodny z przepisami dotycz cymi 

produkcji ekologicznej na podstawie niniejszego rozporz dzenia. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie w odniesieniu do dokumentów przeznaczonych 

dla organów celnych w pa stwach trzecich, w szczególno ci w odniesieniu do wydawania 

ekologicznych wiadectw wywozowych w miar  mo liwo ci w formie elektronicznej, 

i po wiadczania, e wywo one produkty ekologiczne s  zgodne z niniejszym 

rozporz dzeniem. 
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Artyku    

Import produktów ekologicznyc  i produktów w okresie konwersji 

1. Produkt mo e zosta  przywieziony z pa stwa trzeciego, celem wprowadzenia go do obrotu 

w Unii jako produkt ekologiczny lub jako produkt w okresie konwersji, je eli spe nione s  

trzy nast puj ce warunki: 

a) produkt ten jest produktem, o którym mowa w art. 2 ust. 1  

b) zastosowanie ma jedno z nast puj cych: 

(i) produkt jest zgodny z rozdzia ami II, III i IV niniejszego rozporz dzenia, 

a wszystkie podmioty i grupy podmiotów, o których mowa w art. 36, w tym 

eksporterzy w danym pa stwie trzecim, zosta y poddane kontroli przez organy 

kontrolne lub jednostki certyfikuj ce uznane zgodnie z art. 46 i uzyska y 

od tych organów lub jednostek certyfikat potwierdzaj cy, e wszystkie 

podmioty i grupy podmiotów oraz eksporterzy spe niaj  wymogi niniejszego 

rozporz dzenia  
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(ii) w przypadku, gdy produkt pochodzi z pa stwa trzeciego uznanego zgodnie 

z art. 47, produkt ten spe nia warunki okre lone w odno nej umowie 

handlowej  lub 

(iii) w przypadku, gdy produkt pochodzi z pa stwa trzeciego, które jest uznawane 

zgodnie z art. 48, produkt ten jest zgodny z równowa nymi przepisami 

dotycz cymi produkcji i kontroli tego pa stwa trzeciego oraz zosta  

przywieziony ze wiadectwem kontroli, potwierdzaj cym t  zgodno , 

wydanym przez w a ciwe organy, organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce 

tego pa stwa trzeciego  oraz 

c) podmioty w pa stwach trzecich s  w stanie w dowolnym momencie dostarczy  

importerom i krajowym organom w Unii i w tych pa stwach trzecich informacje 

pozwalaj ce zidentyfikowa  podmioty b d ce ich dostawcami oraz organy kontrolne 

lub jednostki certyfikuj ce tych dostawców, z my l  o zapewnieniu 

identyfikowalno ci danych produktów ekologicznych lub produktów w okresie 

konwersji. Informacje te udost pnia si  równie  organom kontrolnym lub 

jednostkom certyfikuj cym importerów. 
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2. omisja mo e zgodnie z procedur  ustanowion  w art. 24 ust. 9 udziela  specjalnych 

zezwole  na stosowanie produktów i substancji w pa stwach trzecich oraz w regionach 

najbardziej oddalonych Unii, z uwzgl dnieniem ró nic w równowadze ekologicznej 

w produkcji ro linnej lub zwierz cej, szczególnych warunków klimatycznych, tradycji 

i warunków lokalnych w tych obszarach. Takie specjalne zezwolenia mog  by  

przyznawane na odnawialny okres dwóch lat i podlegaj  zasadom ustanowionym 

w rozdziale II i kryteriom okre lonym w art. 24 ust. 3 i 6. 

3. Ustalaj c kryteria pozwalaj ce zakwalifikowa  dan  sytuacj  jako okoliczno ci 

katastroficzne i ustanawiaj c zgodnie z art. 22 szczegó owe przepisy dotycz ce 

post powania w takich okoliczno ciach, omisja uwzgl dnia ró nice w równowadze 

ekologicznej, w klimacie i warunkach lokalnych w pa stwach trzecich i w regionach 

najbardziej oddalonych Unii. 

4. omisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiaj ce szczegó owe przepisy dotycz ce 

tre ci certyfikatów, o których mowa w ust. 1 lit. b), procedury, któr  nale y stosowa  przy 

ich wydawaniu, weryfikacji i rodków technicznych, za pomoc  których taki certyfikat jest 

wydawany, w szczególno ci w odniesieniu do roli w a ciwych organów, organów 

kontrolnych i jednostek certyfikuj cych, zapewniaj c identyfikowalno  i zgodno  

produktów przywo onych z my l  o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku unijnym jako 

produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, o których mowa w ust. 1. 
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Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

5. Przestrzeganie warunków i rodków przywozu do Unii produktów ekologicznych 

i produktów w okresie konwersji, o których mowa w ust. 1, jest weryfikowane w punktach 

kontroli granicznej, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporz dzenia (UE) 2017/625. Cz stotliwo  

kontroli fizycznych, o których mowa w art. 49 ust. 2 tego rozporz dzenia zale y 

od prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci w rozumieniu art. 3 pkt 57 niniejszego 

rozporz dzenia. 

Artyku    

Uznawanie organów kontrolnyc  i jednostek certyfikuj cyc  

1. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze uznaj ce organy kontrolne i jednostki 

certyfikuj ce, które s  w a ciwe do prowadzenia kontroli i wydawania certyfikatów 

ekologicznych w pa stwach trzecich, do wycofania uznania takich organów kontrolnych 

i jednostek certyfikuj cych, oraz do ustanowienia wykazu uznanych organów kontrolnych 

i jednostek certyfikuj cych. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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2. Organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce s  uznawane zgodnie z ust. 1 niniejszego 

artyku u do celów kontroli przywozu kategorii produktów wymienionych w art. 35 ust. 7, 

je eli spe niaj  nast puj ce kryteria: 

a) maj  zarejestrowan  siedzib  w jednym pa stwie cz onkowskim lub w pa stwie 

trzecim  

b) maj  zdolno  do przeprowadzania kontroli w celu zapewnienia, aby w odniesieniu 

do produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji, które maj  by  

przywiezione do Unii, spe nione zosta y warunki zawarte w art. 45 ust. 1 lit. a), lit. b) 

ppkt (i) oraz lit. c) i w niniejszym artykule  

c) gwarantuj  odpowiedni  obiektywno  i bezstronno  i nie pozostaj  w adnym 

konflikcie interesów w zakresie wykonywania ich zada  kontrolnych  

d) w przypadku jednostek certyfikuj cych – s  one akredytowane zgodnie z w a ciw  

zharmonizowan  norm  Ocena zgodno ci – Wymagania dla jednostek 

certyfikuj cych wyroby, procesy i us ugi”, do której odniesienie opublikowano 

w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej  

e) dysponuj  wiedz  eksperck , wyposa eniem oraz infrastruktur  wymagan  

do wykonywania zada  kontrolnych oraz maj  wystarczaj c  liczb  odpowiednio 

wykwalifikowanych i do wiadczonych pracowników  oraz 

f) spe niaj  wszelkie dodatkowe kryteria, które mog  zosta  ustanowione w akcie 

delegowanym, przyj tym na podstawie ust. 7. 
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3. Akredytacja, o której mowa w ust. 2 lit. d), mo e zosta  przyznana jedynie przez: 

a) krajow  jednostk  akredytuj c  w Unii zgodnie z rozporz dzeniem (WE) 

nr 765/2008  lub 

b) jednostk  akredytuj c  spoza terytorium Unii b d c  sygnatariuszem wielostronnej 

umowy o uznawaniu pod auspicjami Mi dzynarodowego Forum Akredytacyjnego. 

4. Organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce przesy aj  omisji wniosek o uznanie. Taki 

wniosek zawiera dokumentacj  techniczn  z wszelkimi informacjami koniecznymi 

do zapewnienia, aby spe nione zosta y kryteria okre lone w ust. 2. 

Organy kontrolne przedk adaj  najnowszy raport z oceny wydany przez w a ciwy organ, 

a jednostki certyfikuj ce przedk adaj  certyfikat akredytacji wydany przez jednostk  

akredytuj c . W stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce 

przedk adaj  równie  najnowsze sprawozdania z przeprowadzanej na miejscu regularnej 

oceny, nadzoru oraz wieloletniej oceny ich dzia a . 
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5. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, i wszelkich innych istotnych informacji 

dotycz cych danego organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej, omisja zapewnia 

odpowiedni nadzór nad uznanymi organami kontrolnymi i jednostkami certyfikuj cymi, 

dokonuj c regularnego przegl du ich dzia ania i uznania. Do celów tego nadzoru omisja 

mo e da  od jednostek akredytuj cych lub od w a ciwych organów dodatkowych 

informacji. 

6. Charakter nadzoru, o którym mowa w ust. 5 ustalany jest na podstawie oceny 

prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci, z uwzgl dnieniem w szczególno ci 

dzia alno ci organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej, rodzaju produktów 

i podmiotów obj tych przez nie kontrol  oraz zmian w zakresie przepisów dotycz cych 

produkcji i rodków kontrolnych. 

Uznanie organów kontrolnych lub jednostek certyfikuj cych, o którym mowa w ust. 1, 

wycofuje si  w szczególno ci niezw ocznie zgodnie z procedur , o której mowa w tym 

ust pie, w przypadku stwierdzenia powa nych lub powtarzaj cych si  narusze  

w odniesieniu do certyfikacji lub kontroli i czynno ci ustanowionych zgodnie z ust. 8 oraz 

w przypadku, gdy dana jednostka certyfikuj ca lub dany organ kontrolny nie podejmie 

po otrzymaniu dania omisji – w czasie wyznaczonym przez omisj – odpowiednich 

terminowych dzia a  naprawczych. Taki okres jest ustalany stosownie do wagi problemu 

oraz zazwyczaj nie jest krótszy ni  30 dni. 
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7. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych: 

a) zmieniaj cych ust. 2 niniejszego artyku u poprzez dodanie dalszych kryteriów, 

oprócz kryteriów ju  w nim ustanowionych, które maj  by  stosowane w przypadku 

uznawania uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego artyku u i do wycofania takiego uznania, lub poprzez 

zmian  tych dodanych kryteriów. 

b) uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie w odniesieniu do: 

(i) sprawowania nadzoru nad organami kontrolnymi i jednostkami 

certyfikuj cymi uznanymi przez omisj  zgodnie z ust. 1, w tym poprzez 

ocen  zgodno ci na miejscu  oraz 

(ii) w odniesieniu do kontroli i innych czynno ci, które maj  by  wykonywane 

przez te organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce. 
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8. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze w celu zapewnienia stosowania rodków 

zwi zanych z przypadkami podejrzenia niezgodno ci lub stwierdzenia niezgodno ci, 

w szczególno ci tymi wp ywaj cymi na integralno  produktów ekologicznych lub 

produktów w okresie konwersji przywo onych w ramach uznania przewidzianego 

w niniejszym artykule. rodki te mog  polega  w szczególno ci na weryfikacji 

integralno ci produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji przed 

wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, w stosownych przypadkach, zawieszeniu 

zezwolenia na wprowadzanie takich produktów do obrotu w Unii jako produktów 

ekologicznych lub produktów w okresie konwersji. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

9. W nale ycie uzasadnionych przypadkach z uwagi na pilny interes nadrz dny zwi zany 

z nieuczciwymi praktykami lub praktykami niezgodnymi z zasadami i przepisami 

dotycz cymi produkcji ekologicznej, ochrony zaufania konsumentów lub ochrony 

uczciwej konkurencji mi dzy podmiotami omisja zgodnie z procedur , o której mowa 

w art. 55 ust. 3, przyjmuje akty wykonawcze maj ce natychmiastowe zastosowanie w celu 

podj cia rodków, o których mowa w ust. 8 niniejszego artyku u, lub podj cia decyzji 

o wycofaniu uznania organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego artyku u. 
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Artyku    

ównowa no  na podstawie umowy andlowej 

Uznane pa stwo trzecie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (ii), to pa stwo trzecie, które 

Unia uzna a na podstawie umowy handlowej za posiadaj ce system produkcji realizuj cy te same 

cele i stosuj cy te same zasady dzi ki stosowaniu przepisów zapewniaj cych taki sam poziom 

po wiadczania zgodno ci co przepisy Unii. 

Artyku    

ównowa no  na mocy rozporz dzenia E  nr  

1. Uznane pa stwo trzecie, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lit. b) ppkt (iii), to pa stwo trzecie 

uznane do celów równowa no ci na mocy art. 33 ust. 2 rozporz dzenia (WE) nr 834/2007, 

w tym pa stwo trzecie uznane w ramach rodka przej ciowego przewidzianego w art. 58 

niniejszego rozporz dzenia. 

Takie uznanie wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r. 
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2. Na podstawie rocznych sprawozda  przesy anych omisji do dnia 31 marca ka dego roku 

przez pa stwa trzecie, o których mowa w ust. 1, i dotycz cych wdra ania i egzekwowania 

ustanowionych przez te pa stwa rodków kontrolnych oraz w wietle wszelkich innych 

uzyskanych informacji omisja zapewnia nale yte nadzorowanie uznanych pa stw 

trzecich poprzez regularne prowadzenie przegl du ich uznania. omisja mo e w tym celu 

zwróci  si  o pomoc do pa stw cz onkowskich. Charakter nadzoru ustalany jest 

na podstawie oceny prawdopodobie stwa wyst pienia niezgodno ci, z uwzgl dnieniem 

w szczególno ci wielko ci wywozu do Unii z danego pa stwa trzeciego, wyników dzia a  

monitoruj cych i nadzorczych przeprowadzonych przez w a ciwy organ oraz wyników 

poprzednich kontroli. omisja regularnie przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie sprawozdanie dotycz ce wyników dokonanego przez ni  przegl du. 
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3. omisja w drodze aktów wykonawczych ustanawia wykaz pa stw trzecich, o których 

mowa w ust. 1, oraz mo e zmienia  ten wykaz w drodze aktów wykonawczych. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

4. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie w odniesieniu do informacji, które maj  by  

przesy ane przez pa stwa trzecie wymienione zgodnie z ust. 3 niniejszego rozporz dzenia, 

niezb dnych do nadzorowania ich uznawania przez omisj , jak równie  sprawowania 

tego nadzoru przez omisj , w tym poprzez kontrole na miejscu. 
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5. omisja mo e przyjmowa  akty wykonawcze w celu zapewnienia stosowania rodków 

zwi zanych z przypadkami podejrzenia lub stwierdzenia niezgodno ci, w szczególno ci 

tymi wp ywaj cymi na integralno  produktów ekologicznych lub produktów w okresie 

konwersji przywo onych z pa stw trzecich, o których mowa w niniejszym artykule. rodki 

te mog  polega  w szczególno ci na weryfikacji integralno ci produktów ekologicznych 

lub produktów w okresie konwersji przed wprowadzeniem ich do obrotu w Unii oraz, 

w stosownych przypadkach, na zawieszeniu zezwolenia na wprowadzanie takich 

produktów do obrotu w Unii jako produktów ekologicznych lub produktów w okresie 

konwersji. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

Artyku    

Sprawozdanie Komisji na temat stosowania art   i  

Do dnia 31 grudnia 2021 r. omisja z o y sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

na temat stanu stosowania art. 47 i 48, w szczególno ci w odniesieniu do uznawania pa stw 

trzecich do celów równowa no ci. 
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Artyku    

Niezakazywanie i nieograniczanie wprowadzania do obrotu produktów ekologicznyc   

i produktów w okresie konwersji 

W a ciwe organy, organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce nie mog , z przyczyn odnosz cych si  

do produkcji, znakowania lub prezentacji produktów, zakazywa  ani ogranicza  obrotu produktami 

ekologicznymi lub produktami w okresie konwersji podlegaj cymi kontroli przez inny w a ciwy 

organ, organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  zlokalizowane w innym pa stwie 

cz onkowskim, je eli produkty te s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem. W szczególno ci nie 

mo na przeprowadza  kontroli urz dowych ani innych czynno ci urz dowych poza tymi 

przewidzianymi w rozporz dzeniu (UE) 2017/625 ani te  pobiera  op at z tytu u kontroli 

urz dowych i innych czynno ci urz dowych, poza op atami przewidzianymi w rozdziale VI tego 

rozporz dzenia. 
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I ,   

Artyku    

Informacje dotycz ce sektora i andlu ekologicznego 

1. a dego roku pa stwa cz onkowskie przekazuj  omisji informacje konieczne 

do wykonania i monitorowania stosowania niniejszego rozporz dzenia. W mo liwie 

najszerszym zakresie takie informacje opieraj  si  na ustanowionych ród ach danych. 

omisja bierze pod uwag  zapotrzebowanie na dane oraz synergie pomi dzy 

potencjalnymi ród ami danych, w szczególno ci w odniesieniu do ich wykorzystania 

w celach statystycznych, w stosownych przypadkach. 

2. omisja przyjmuje akty wykonawcze dotycz ce systemu, który ma by  wykorzystywany 

do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, szczegó ów informacji, które maj  

by  przekazywane, oraz daty, do jakiej nale y je przekaza . 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 
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Artyku    

Informacje dotycz ce w a ciwyc  organów  organów kontrolnyc   

i jednostek certyfikuj cyc  

1. Pa stwa cz onkowskie prowadz  regularnie aktualizowany wykaz zawieraj cy: 

a) nazwy i adresy w a ciwych organów  oraz 

b) nazwy, adresy i numery kodów przydzielone organom kontrolnym i jednostkom 

certyfikuj cym. 

Pa stwa cz onkowskie przekazuj  te wykazy i wszelkie ich zmiany omisji oraz podaj  je 

do wiadomo ci publicznej, z wyj tkiem przypadku gdy takie przekazanie i publikacja 

mia y ju  miejsce zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporz dzenia (UE) 2017/625. 

2. W oparciu o informacje przekazane na podstawie ust. 1 omisja regularnie publikuje 

w internecie zaktualizowany wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych, 

o którym mowa w ust. 1 lit. b). 
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Artyku   

Odst pstwa  zezwolenia i sprawozdanie 

1. Odst pstwa od wymogu stosowania ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin 

i zwierz t przewidziane w za czniku II cz  I pkt 1.8.5 oraz w za czniku II cz  II 

pkt 1.3.4.3 i 1.3.4.4, z wyj tkiem za cznika II cz  II pkt 1.3.4.4.2, wygasaj  w dniu 

31 grudnia 2035 r. 

2. Od dnia 1 stycznia 2028 r., w oparciu o wnioski dotycz ce dost pno ci ekologicznego 

materia u rozmno eniowego ro lin i zwierz t zawarte w sprawozdaniu przewidzianym 

w ust. 7 niniejszego artyku u, omisja jest uprawniona do przyj cia zgodnie z art. 54 

aktów delegowanych zmieniaj cych niniejsze rozporz dzenie w nast puj cy sposób: 

a) zako czenie mo liwo ci stosowania odst pstw, o których mowa w za czniku II 

cz  I pkt 1.8.5 i w za czniku II cz  II pkt 1.3.4.3 i 1.3.4.4, z wyj tkiem 

za cznika II cz  II pkt 1.3.4.4.2 we wcze niejszym terminie ni  dzie  31 grudnia 

2035 r. lub ich przed u enie poza t  dat .  lub 

b) zako czenie mo liwo ci stosowania odst pstwa, o którym mowa w za czniku II 

cz  II pkt 1.3.4.4.2. 
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3. Od dnia 1 stycznia 2026 r. omisja jest uprawniona do przyj cia zgodnie z art. 54 aktów 

delegowanych zmieniaj cych art. 26 ust. 2 lit. b) w celu rozszerzenia zakresu stosowania 

systemu informacyjnego, o którym mowa w art. 26 ust. 2, na m ode kury oraz 

zmieniaj cych za cznik II cz  II pkt 1.3.4.3, tak by odst pstwa dotycz ce m odych kur 

opiera y si  na danych zebranych zgodnie z tym systemem. 

4. Od dnia 1 stycznia 2025 r. omisja jest upowa niona do przyjmowania aktów 

delegowanych zgodnie z art. 54, na podstawie informacji dotycz cych dost pno ci 

ekologicznej paszy bia kowej dla drobiu i wi  udost pnianych przez pa stwa 

cz onkowskie zgodnie z ust. 6 niniejszego artyku u lub przedstawionych w sprawozdaniu, 

o którym mowa w ust. 7 niniejszego artyku u – ko cz cych zezwolenie na stosowanie 

nieekologicznej paszy bia kowej w ywieniu drobiu i wi , o którym mowa w za czniku 

II cz  II pkt 1.9.3.1 lit. c) i pkt 1.9.4.2 lit. c) w terminie wcze niejszym ni  dzie  

31 grudnia 2025 r. lub przed u aj cych je poza ten termin. 

5. Przed u aj c odst pstwa lub zezwolenia, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, omisja dokonuje 

tego jedynie na taki czas, w odniesieniu do którego posiadane przez ni  informacje, 

w szczególno ci informacje dostarczane przez pa stwa cz onkowskie zgodnie z ust. 6, 

potwierdzaj  brak dost pno ci na rynku unijnym materia u rozmno eniowego ro lin, 

zwierz t lub paszy. 
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6. Do dnia 30 czerwca ka dego roku pa stwa cz onkowskie udost pniaj  omisji 

i pozosta ym pa stwom cz onkowskim: 

a) informacje dostarczone do bazy danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, oraz 

do systemów, o których mowa w art. 26 ust. 2, a tak e – w stosownych przypadkach 

– do systemów, o których mowa w art. 26 ust. 3, 

b) informacje dotycz ce zgód na stosowanie odst pstw przyznanych zgodnie 

z za cznikiem II cz  I pkt 1.8.5 i za cznikiem II cz  II pkt 1.3.4.3 i 1.3.4.4, oraz 

c) informacje na temat dost pno ci na rynku unijnym ekologicznych pasz bia kowych 

dla drobiu i wi  oraz na temat zezwole  przyznanych zgodnie z za cznikiem II 

cz  II pkt 1.9.3.1 lit. c) i pkt 1.9.4.2 lit. c). 
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7. Do dnia 31 grudnia 2025 r. omisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat dost pno ci na rynku unijnym oraz – w stosownych przypadkach – 

przyczyn ograniczonej dost pno ci: 

a) ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin  

b) zwierz t ekologicznych obj tych odst pstwami, o których mowa w za czniku II 

cz  II pkt 1.3.4.3 i 1.3.4.4  

c) ekologicznej paszy bia kowej przeznaczonej do ywienia drobiu i wi  pod 

warunkiem uzyskania zezwole , o których mowa w za czniku II cz  II pkt 1.9.3.1 

lit. c) i pkt 1.9.4.2 lit. c). 

Sporz dzaj c to sprawozdanie, omisja uwzgl dnia w szczególno ci dane zebrane zgodnie 

z art. 26 oraz informacje dotycz ce odst pstw i zezwole , o których mowa w ust. 6 

niniejszego artyku u. 
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P  

Artyku    

ykonywanie przekazanyc  uprawnie  

1. Powierzenie omisji uprawnie  do przyjmowania aktów delegowanych podlega 

warunkom okre lonym w niniejszym artykule. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     210
ZA CZNI  JUR  PL 
 

2. omisji przekazuje si  uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których 

mowa w art. 2 ust. 6, art. 9 ust. 11, art. 10 ust. 5, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 2, 

art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 22 

ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 6, art. 26 ust. 5, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 4, art. 33 ust. 6, 

art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 9, art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 8, art. 40 ust. 11, art. 44 ust. 2, art. 46 

ust. 7 i 8, art. 48 ust. 4, art. 53 ust. 2, 3 i 4, art. 57 ust. 3 oraz art. 58 ust. 2 na okres pi ciu 

lat od dnia 1 stycznia 2021 r.. omisja sporz dza sprawozdanie dotycz ce przekazania 

uprawnie  nie pó niej ni  dziewi  miesi cy przed ko cem tego pi cioletniego okresu. 

Przekazanie uprawnie  zostaje automatycznie przed u one na takie same okresy, chyba e 

Parlament Europejski lub Rada sprzeciwi  si  takiemu przed u eniu nie pó niej ni  trzy 

miesi ce przed ko cem ka dego okresu. 
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3. Przekazanie uprawnie , o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 9 ust. 11, art. 10 ust. 5, art. 12 

ust. 2, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, 

art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 6, art. 30 ust. 7, art. 32 

ust. 4, art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 9, art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 8, art. 40 ust. 11, 

art. 44 ust. 2, art. 46 ust. 7, art. 48 ust. 4, art. 53 ust. 2, 3 i 4, art. 57 ust. 3 oraz art. 58 ust. 2, 

mo e zosta  odwo ane w ka dym momencie przez Parlament Europejski lub Rad . 

Decyzja o odwo aniu ko czy przekazanie okre lonego w niej uprawnienia. Decyzja 

o odwo aniu staje si  skuteczna od nast pnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urz dowym Unii Europejskiej lub w okre lonym w tej decyzji pó niejszym terminie. Nie 

wp ywa ona na wa no  jakichkolwiek ju  obowi zuj cych aktów delegowanych. 

4. Przed przyj ciem aktu delegowanego omisja konsultuje si  z ekspertami wyznaczonymi 

przez ka de pa stwo cz onkowskie zgodnie z zasadami okre lonymi w Porozumieniu 

mi dzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia 

prawa. 

5. Niezw ocznie po przyj ciu aktu delegowanego omisja przekazuje go równocze nie 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
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6. Akt delegowany przyj ty na podstawie art. 2 ust. 6, art. 9 ust. 11, art. 10 ust. 5, art. 12 ust. 

2, art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 2, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2, art. 19 

ust. 2, art. 21 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 6, art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 4, 

art. 33 ust. 6, art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 9, art. 36 ust. 3, art. 38 ust. 8, art. 40 ust. 11, art. 44 

ust. 2, art. 46 ust. 7, art. 48 ust. 4, art. 53 ust. 2, 3 i 4, art. 57 ust. 3 oraz art. 58 ust. 2 

wchodzi w ycie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyrazi y 

sprzeciwu w terminie dwóch miesi cy od przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy – przed up ywem tego terminu – zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowa y omisj , e nie wnios  sprzeciwu. Termin ten 

przed u a si  o dwa miesi ce z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Artyku    

Procedura komitetowa 

1. omisj  wspomaga komitet zwany omitetem ds. Produkcji Ekologicznej”. omitet ten 

jest komitetem w rozumieniu rozporz dzenia (UE) nr 182/2011. 
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2. W przypadku odes ania do niniejszego ust pu stosuje si  art. 5 rozporz dzenia (UE) 

nr 182/2011. 

3. W przypadku odes ania do niniejszego ust pu stosuje si  art. 8 rozporz dzenia (UE) 

nr 182/2011 w zwi zku z jego art. 5. 

4. Je eli komitet nie wyda opinii, omisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego 

i stosuje si  art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporz dzenia (UE) nr 182/2011. 

 2 

U ,   

Artyku   

Uc ylenie 

Niniejszym uchyla si  rozporz dzenie (WE) nr 834/2007. 

Rozporz dzenie to jest jednak nadal stosowane do celów zako czenia analizy nadal 

nierozpatrzonych wniosków pa stw trzecich, zgodnie z art. 58 niniejszego rozporz dzenia. 
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Odniesienia do uchylonego rozporz dzenia odczytuje si  jako odniesienia do niniejszego 

rozporz dzenia. 

Artyku   

rodki przej ciowe dotycz ce organów kontrolnyc  i jednostek certyfikuj cyc  uznanyc   

na mocy art   ust   rozporz dzenia E  nr  

1. Uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych udzielone na mocy art. 33 ust. 3 

rozporz dzenia (WE) nr 834/2007 wygasa najpó niej w dniu 31 grudnia 2023 r.. 

2. omisja w drodze aktów wykonawczych ustanawia wykaz organów kontrolnych 

i jednostek certyfikuj cych uznanych na podstawie art. 33 ust. 3 rozporz dzenia (WE) 

nr 834/2007 oraz mo e zmieni  ten wykaz w drodze aktów wykonawczych. 

Te akty wykonawcze przyjmowane s  zgodnie z procedur  sprawdzaj c , o której mowa 

w art. 55 ust. 2. 

3. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie w odniesieniu do informacji, które maj  by  

przesy ane przez organy kontrolne i jednostki certyfikuj ce, o których mowa w ust. 2 

niniejszego artyku u, niezb dnych do celu nadzorowania ich uznania przez omisj , jak 

równie  sprawowania tego nadzoru przez omisj , w tym poprzez ocen  zgodno ci 

na miejscu. 
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Artyku   

rodki przej ciowe dotycz ce wniosków pa stw trzecic  przed o onyc   

na mocy art   ust   rozporz dzenia E  nr  

1. omisja uko czy analiz  wniosków pa stw trzecich przed o onych na mocy art. 33 ust. 2 

rozporz dzenia (WE) nr 834/2007, które nie zosta y jeszcze rozpatrzone w dniu … [data 

wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia . Do analizy takich wniosków stosuje si  to 

rozporz dzenie. 

2. omisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 54 aktów delegowanych 

uzupe niaj cych niniejsze rozporz dzenie poprzez ustanowienie przepisów proceduralnych 

niezb dnych do rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artyku u, 

w tym informacji, które maj  by  przedk adane przez pa stwa trzecie. 
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Artyku    

rodki przej ciowe dotycz ce pierwszego uznania  

organów kontrolnyc  i jednostek certyfikuj cyc  

W drodze odst pstwa od daty rozpocz cia stosowania, o której mowa w art. 61 akapit drugi, art. 46 

stosuje si  od … [data wej cia w ycie niniejszego rozporz dzenia  w zakresie, w jakim jest to 

niezb dne, by umo liwi  terminowe uznanie organów kontrolnych i jednostek certyfikuj cych. 

Artyku   

Przepisy przej ciowe dotycz ce zapasów produktów ekologicznyc  

 wytworzonyc  zgodnie z rozporz dzeniem E  nr  

Produkty wytworzone zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 834/2007 przed 1 stycznia 2021 r. mog  

by  wprowadzane do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów. 
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Artyku    

ej cie w ycie i stosowanie 

Niniejsze rozporz dzenie wchodzi w ycie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urz dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporz dzenie stosuje si  od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Niniejsze rozporz dzenie wi e w ca o ci i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich pa stwach 

cz onkowskich. 

Sporz dzono w Strasburgu 

 imieniu Parlamentu Europejskiego  imieniu ady 

Przewodnicz cy Przewodnicz cy 
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INNE PRODU T , O T R C  MOWA W ART. 2 UST. 1 

– dro d e u ywane jako ywno  lub pasza, 

– herbata paragwajska, kukurydza cukrowa, li cie winoro li, rdzenie palmowe, kie ki 

chmielu i inne podobne jadalne cz ci ro lin i wytwarzane z nich produkty, 

– sól morska i inne rodzaje soli stosowane w ywno ci i paszy, 

– kokon jedwabnika nadaj cy si  do zwijania, 

– naturalne gumy i ywice, 

– wosk pszczeli, 
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– olejki eteryczne, 

– zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez adnych substancji wi cych, 

– bawe na, niezgrzeblona i nieczesana, 

– we na, niezgrzeblona i nieczesana, 

– skóry surowe i skóry niewyprawione, 

– tradycyjne zio owe preparaty na bazie ro lin. 
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Szczegó owe przepisy dotycz ce produkcji, o których mowa w rozdziale III 

Cz  I: Przepisy dotycz ce produkcji ro linnej 

W uzupe nieniu przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9–12 przepisy ustanowione 

w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji ro linnej. 

1. Wymogi ogólne 

1.1 Ekologiczne ro liny uprawne, z wyj tkiem tych, które rosn  w sposób naturalny w wodzie, 

s  produkowane w ywej glebie lub ywej glebie zmieszanej z materia ami i produktami 

dozwolonymi w produkcji ekologicznej lub nimi nawo onej w powi zaniu z podglebiem 

i ska  macierzyst . 

1.2 Produkcja hydroponiczna oznaczaj ca metod  uprawy ro lin, które nie rosn  w sposób 

naturalny w wodzie, z korzeniami znajduj cymi si  jedynie w roztworze substancji 

od ywczej lub w pod o u oboj tnym, do którego dodawana jest substancja od ywcza, jest 

zabroniona. 

1.3 Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.1 dozwolone s  produkcja kie ków przez zwil anie nasion 

oraz uzyskiwanie g ówek cykorii, w czaj c zanurzanie w czystej wodzie. 

1.4 Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.1 dozwolone s  nast puj ce praktyki: 
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a) uprawa ro lin ozdobnych i zió  w doniczkach, które maj  by  sprzedawane 

konsumentowi ko cowemu wraz z doniczk  

b) uprawa siewek lub sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania. 

1.5 Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.1 uprawa bezglebowa na wyniesionych zagonach jest 

dozwolona wy cznie na powierzchniach, które zosta y certyfikowane jako ekologiczne dla 

tych praktyk przed dniem 28 czerwca 2017 r. w Finlandii, Szwecji i Danii. Nie jest 

dozwolone adne powi kszenie tych powierzchni. 

Odst pstwo to przestaje obowi zywa  w dniu 31 grudnia 2030 r.. 

Do dnia 31 grudnia 2025 r. omisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie na temat stosowania uprawy bezglebowej na wyniesionych zagonach 

w rolnictwie ekologicznym. Sprawozdaniu temu mo e w stosownym przypadku 

towarzyszy  wniosek ustawodawczy dotycz cy uprawy bezglebowej na wyniesionych 

zagonach w rolnictwie ekologicznym. 

1.6 Wszelkie stosowane techniki produkcji ro linnej zapobiegaj  lub minimalizuj  

przyczynianie si  do zanieczyszczenia rodowiska. 
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1.7 onwersja 

1.7.1. Aby ro liny i produkty ro linne mog y zosta  uznane za produkty ekologiczne, przepisy 

dotycz ce produkcji ustanowione w niniejszym rozporz dzeniu nale y stosowa  

na dzia kach w okresie konwersji przez okres co najmniej dwóch lat przed wysiewem lub, 

w przypadku k lub upraw na pasze, przez okres co najmniej dwóch lat przed ich 

wykorzystaniem jako paszy ekologicznej lub, w przypadku ro lin wieloletnich innych ni  

na pasze, przez co najmniej trzy lata przed pierwszym zbiorem produktów ekologicznych. 

1.7.2. W przypadku gdy dany obszar lub jedna lub wi cej jego dzia ek zosta y zanieczyszczone 

produktami lub substancjami niedopuszczonymi do stosowania w produkcji ekologicznej, 

w a ciwy organ mo e w odniesieniu do danego obszaru lub danych dzia ek zadecydowa  

o przed u eniu okresu konwersji poza okres, o którym mowa w pkt 1.7.1, 

1.7.3. W przypadku stosowania zabiegów przy pomocy produktu niedopuszczonego lub 

substancji niedopuszczonej do stosowania w produkcji ekologicznej w a ciwy organ 

wymaga nowego okresu konwersji zgodnie z pkt 1.7.1. 

Okres ten mo e zosta  skrócony w nast puj cych dwóch przypadkach: 
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a) w przypadku zabiegów przy pomocy produktu niedopuszczonego lub substancji 

niedopuszczonej do stosowania w produkcji ekologicznej jako cz ci 

obowi zkowego rodka zwalczania szkodników lub chwastów, w tym organizmów 

kwarantannowych lub gatunków inwazyjnych, które to zabiegi s  wymagane przez 

w a ciwy organ danego pa stwa cz onkowskiego  

b) w przypadku zabiegów przy pomocy produktu niedopuszczonego lub substancji 

niedopuszczonej do stosowania w produkcji ekologicznej jako cz ci bada  

naukowych zatwierdzonych przez w a ciwy organ danego pa stwa cz onkowskiego. 

1.7.4. W przypadkach, o których mowa w pkt 1.7.2 i 1.7.3, d ugo  okresu konwersji wyznacza 

si , uwzgl dniaj c nast puj ce wymogi: 

a) proces degradacji danego produktu lub danej substancji musi gwarantowa , po 

zako czeniu okresu konwersji, nieistotny poziom jego pozosta o ci w glebie oraz, 

w przypadku upraw wieloletnich, w ro linie  

b) produkty ze zbiorów po danych zabiegach nie mog  by  wprowadzane do obrotu 

jako produkty ekologiczne ani jako produkty w okresie konwersji. 

1.7.4.1 Pa stwa cz onkowskie informuj  omisj  i inne pa stwa cz onkowskie o ka dej podj tej 

przez nie decyzji, która ustanawia obowi zkowe rodki zwi zane z zabiegami przy u yciu 

produktu niedopuszczonego lub substancji niedopuszczonej do stosowania w produkcji 

ekologicznej. 
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1.7.4.2 W przypadku zabiegu z u yciem produktu niedopuszczonego lub substancji 

niedopuszczonej do stosowania w produkcji ekologicznej pkt 1.7.5 lit. b) nie ma 

zastosowania. 

1.7.5 W przypadku terenów zwi zanych z ekologiczn  produkcj  zwierz c : 

a) przepisy dotycz ce konwersji maj  zastosowanie do ca ego obszaru jednostki 

produkcyjnej, na której wytwarzana jest pasza dla zwierz t. 

b) niezale nie od pkt a) okres konwersji mo na skróci  do jednego roku dla pastwisk 

i obszarów na otwartej przestrzeni wykorzystywanych przez gatunki inne ni  

ro lino erne. 

1.8 Pochodzenie ro lin, w tym materia u rozmno eniowego ro lin 

1.8.1 Do produkcji ro lin i produktów ro linnych innych ni  materia  rozmno eniowy ro lin 

stosuje si  wy cznie ekologiczny materia  rozmno eniowy ro lin. 
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1.8.2 Aby uzyska  ekologiczny materia  rozmno eniowy ro lin, który ma zosta  u yty 

do produkcji produktów innych ni  materia  rozmno eniowy ro lin, ro lina mateczna i, 

w stosownych przypadkach, inne ro liny przeznaczone do produkcji materia u 

rozmno eniowego ro lin s  uprawiane zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem przez co 

najmniej jedno pokolenie, a w przypadku upraw wieloletnich – przez co najmniej jedno 

pokolenie podczas dwóch sezonów wegetacyjnych. 

1.8.3 Przy wyborze ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin podmioty daj  

pierwsze stwo ekologicznemu materia owi rozmno eniowemu ro lin, który jest  

odpowiedni dla rolnictwa ekologicznego. 

1.8.4 W przypadku produkcji odmian ekologicznych nadaj cych si  do produkcji ekologicznej 

prace hodowlane s  prowadzone w ekologicznych warunkach i s  ukierunkowane 

na zwi kszenie ró norodno ci genetycznej, w oparciu o naturaln  plenno , a tak e 

o wydajno  agronomiczn , odporno  na choroby oraz dostosowanie do ró norodnych 

lokalnych warunków glebowych i klimatycznych. 

Wszystkie praktyki namna ania z wyj tkiem kultur opartych na tkankach twórczych ro lin 

podlegaj  certyfikowanemu zarz dzaniu ekologicznemu. 

1.8.5 Stosowanie materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji i nieekologicznego 

materia u rozmno eniowego ro lin 
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1.8.5.1 Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.8.1, w przypadku gdy dane zebrane w bazie danych, 

o której mowa w art. 26 ust. 1, lub systemie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a), 

wykazuj , e jako ciowe lub ilo ciowe potrzeby podmiotu dotycz ce odpowiedniego 

ekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin, z wyj tkiem sadzonek, nie s  spe nione, 

w a ciwe organy mog  zezwoli  na stosowanie materia u rozmno eniowego ro lin 

w okresie konwersji lub nieekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin zgodnie 

z warunkami ustanowionymi w pkt 1.8.5.3, 1.8.5.4 i 1.8.5.5. 

Przed wyst pieniem o zgod  na zastosowanie takiego odst pstwa podmiot sprawdza baz  

danych, o której mowa w art. 26 ust. 1, lub system, o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. a), 

aby zweryfikowa , czy jego wniosek jest uzasadniony. 

1.8.5.2 Organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 mog  

zezwoli  podmiotom w krajach trzecich na stosowanie w ekologicznej jednostce 

produkcyjnej materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji lub nieekologicznego 

materia u rozmno eniowego ro lin, gdy ekologiczny materia  rozmno eniowy ro lin nie 

jest dost pny w wystarczaj cej jako ci lub ilo ci na terytorium kraju trzeciego, w którym 

jest zlokalizowany podmiot na warunkach ustanowionych w pkt 1.8.5.3, 1.8.5.4 i 1.8.5.5. 
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1.8.5.3 Nieekologiczny materia  rozmno eniowy ro lin nie jest zaprawiany rodkami ochrony 

ro lin innymi ni  dopuszczone do zaprawiania nasion zgodnie z art. 24 ust. 1 niniejszego 

rozporz dzenia, chyba e chemiczne zaprawianie jest zalecane zgodnie z rozporz dzeniem 

(UE) 2016/2031 do celów fitosanitarnych przez w a ciwy organ zainteresowanego pa stwa 

cz onkowskiego w odniesieniu do wszystkich odmian danego gatunku na obszarze, 

na którym materia  rozmno eniowy ro lin ma by  stosowany. 

1.8.5.4 Zezwolenie na stosowanie materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji lub 

nieekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin nale y uzyska  przed siewem lub 

sadzeniem. 

1.8.5.5 Zezwolenia na stosowanie materia u rozmno eniowego ro lin w okresie konwersji lub 

nieekologicznego materia u rozmno eniowego ro lin udziela si  jedynie indywidualnym 

u ytkownikom jednorazowo na jeden sezon, przy czym w a ciwy organ odpowiedzialny 

za ich udzielanie sporz dza wykaz ilo ci dopuszczonego materia u rozmno eniowego 

ro lin. 

1.9 Gospodarowanie gleb  i nawo enie 

1.9.1 W ekologicznej produkcji ro linnej stosuje si  praktyki uprawy, które przyczyniaj  si  

do utrzymania lub zwi kszenia ilo ci substancji organicznych w glebie, zwi kszaj  jej 

stabilno  i ró norodno  biologiczn  oraz zapobiegaj  zag szczaniu i erozji gleby. 
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1.9.2 yzno  i aktywno  biologiczna gleby jest utrzymywana i zwi kszana: 

a) z wyj tkiem k i upraw wieloletnich na pasz – poprzez stosowanie wieloletniego 

p odozmianu, w tym obowi zkow  upraw  ro lin bobowatych jako upraw  

podstawow  lub okrywow  w ramach p odozmianu i innych ro lin na nawóz zielony  

b) w przypadku szklarni lub upraw wieloletnich innych ni  ro liny na pasz  – poprzez 

stosowanie krótkoterminowej uprawy ro lin na nawóz zielony i ro lin str czkowych, 

a tak e stosowanie ró norodnych ro lin  oraz 

c) we wszystkich przypadkach – poprzez stosowanie obornika lub materii organicznej, 

w obu przypadkach najlepiej przekompostowanych, pochodz cych z produkcji 

ekologicznej. 

1.9.3 W przypadku gdy potrzeby ywieniowe ro lin nie mog  by  zaspokojone przy pomocy 

rodków przewidzianych w pkt 1.9.1 i 1.9.2, mo na u ywa  – tylko w koniecznym 

zakresie – wy cznie nawozów i rodków poprawiaj cych w a ciwo ci gleby 

dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24. Podmioty 

zachowuj  dokumentacj  stosowania tych produktów. 

1.9.4 Ca kowita masa odchodów zwierz cych pochodz cych od zwierz t gospodarskich, jak 

zdefiniowano w dyrektywie Rady 91/676/EWG, stosowanych w jednostkach 

produkcyjnych w okresie konwersji i ekologicznych jednostkach produkcyjnych jest taka, 

by ilo  azotu nie przekracza a 170 kg rocznie na hektar u ytków rolnych. Limit ten 

stosuje si  wy cznie do u ycia obornika, suchego obornika i odwodnionego nawozu 

od drobiu, kompostowanych odchodów zwierz cych, w tym nawozu od drobiu, 

kompostowanego obornika i p ynnych odchodów zwierz cych. 
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1.9.5 Podmioty prowadz ce gospodarstwa rolne mog  zawiera  pisemne umowy o wspó pracy 

w celu rozrzucania nadmiaru nawozu naturalnego pochodz cego z ekologicznych 

jednostek produkcyjnych wy cznie z podmiotami prowadz cymi inne gospodarstwa rolne 

i przedsi biorstwami przestrzegaj cymi przepisów dotycz cych produkcji ekologicznej. 

Maksymalny limit, o którym mowa w pkt 1.9.4, wylicza si  z uwzgl dnieniem wszystkich 

ekologicznych jednostek produkcyjnych zaanga owanych w tak  wspó prac . 

1.9.6 Aby poprawi  ogólny stan gleby lub poprawi  dost pno  sk adników od ywczych 

w glebie lub w uprawach, mo na stosowa  preparaty z mikroorganizmów. 

1.9.7 Do aktywacji kompostu mog  by  stosowane odpowiednie preparaty na bazie ro lin 

i preparaty z mikroorganizmów. 

1.9.8 Nie stosuje si  mineralnych nawozów azotowych. 

1.9.9 Mo na stosowa  preparaty biodynamiczne. 

1.10 Ochrona przed szkodnikami i chwastami 

1.10.1 Zapobieganie szkodom wyrz dzanym przez szkodniki i chwasty polega przede wszystkim 

na ochronie poprzez: 
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– ich naturalnych wrogów, 

– wybór gatunków, odmian i heterogenicznego materia u, 

– p odozmian, 

– techniki uprawy, takie jak biofumigacja, metody mechaniczne i fizyczne, oraz 

– procesy termiczne, takie jak solaryzacja i, w przypadku upraw pod os onami, p ytka 

obróbka gleby par  (do maksymalnej g boko ci 10 cm). 

1.10.2 W przypadku gdy odpowiednia ochrona ro lin przed szkodnikami nie jest mo liwa 

z wykorzystaniem rodków przewidzianych w pkt 1.10.1, lub w przypadku stwierdzonego 

zagro enia dla uprawy, mo na stosowa  jedynie produkty i substancje dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 i 24 i tylko w zakresie, 

w jakim jest to niezb dne. Podmioty zachowuj  dokumentacj  dowodz c  konieczno ci 

stosowania takich produktów. 

1.10.3 Je eli chodzi o produkty i substancje stosowane w pu apkach lub dozownikach produktów 

i substancji innych ni  feromony, te pu apki lub dozowniki zapobiegaj  przenikaniu 

produktów i substancji do rodowiska oraz stykaniu si  tych produktów i substancji 

z uprawianymi ro linami. Wszystkie pu apki, w tym pu apki zawieraj ce feromony, nale y 

po u yciu zebra , a nast pnie pozby  si  ich w bezpieczny sposób. 
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1.11 Produkty stosowane do czyszczenia i dezynfekcji 

Do czyszczenia i dezynfekcji w produkcji ro linnej zezwala si  wy cznie na stosowanie 

produktów dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24. 

1.12 Obowi zek zachowania dokumentacji 

Podmioty zachowuj  dokumentacj  dotycz c  odno nych dzia ek i wielko ci zbiorów. 

1.13 Przygotowywanie produktów nieprzetworzonych 

Je eli czynno ci zwi zane z przygotowywaniem inne ni  przetwarzanie s  przeprowadzane 

na ro linach, do takich czynno ci stosuje si  odpowiednio ogólne wymogi ustanowione 

w cz ci IV pkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 2.2.3. 

2. Szczegó owe przepisy dotycz ce poszczególnych ro lin i produktów ro linnych 
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2.1 Przepisy dotycz ce produkcji grzybów 

W przypadku produkcji grzybów dopuszczalne jest stosowanie pod o y, które zawieraj  

wy cznie poni sze cz ci sk adowe: 

a) obornik i odchody zwierz ce: 

(i) albo z ekologicznych jednostek produkcyjnych lub z jednostek b d cych 

w drugim roku konwersji  albo 

(ii) okre lone w pkt 1.9.3, wy cznie wtedy, gdy produkt, o którym mowa w ppkt 

(i), nie jest dost pny i pod warunkiem, e masa tego obornika i tych odchodów 

zwierz cych przed kompostowaniem nie przekracza 25 % cznej masy 

wszystkich komponentów pod o a, z wy czeniem materia u pokrywaj cego 

i dodanej wody  

b) produkty pochodzenia rolnego inne ni  te, o których mowa w lit. a), pochodz ce 

z ekologicznych jednostek produkcyjnych  

c) torf niepoddany obróbce chemicznej  

d) drewno nieimpregnowane rodkami chemicznymi po ci ciu  

e) produkty mineralne, o których mowa w pkt 1.9.3, woda i gleba. 
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2.2 Przepisy dotycz ce zbioru dziko rosn cych ro lin 

Zbiór ro lin dziko rosn cych i ich cz ci, rosn cych w sposób naturalny na obszarach 

naturalnych, w lasach i na obszarach rolniczych, uznaje si  za produkcj  ekologiczn , pod 

warunkiem e: 

a) w okresie co najmniej trzech lat przed zbiorem obszary te nie zosta y poddane 

dzia aniu produktów lub substancji innych ni  te dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej zgodnie z art. 9 i 24  

b) zbiór nie wp ywa na równowag  siedliska przyrodniczego ani na utrzymanie 

gatunków na obszarze zbioru. 

Cz  II: Przepisy dotycz ce produkcji zwierz cej 

W uzupe nieniu przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 10, 11 i 14 przepisy 

ustanowione w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji zwierz cej. 

1. Wymogi ogólne 

1.1 Z wyj tkiem przypadku pszczelarstwa zabrania si  produkcji zwierz cej bez gruntów 

rolnych, w przypadku gdy rolnik zamierzaj cy prowadzi  ekologiczn  produkcj  

zwierz c  nie gospodaruje gruntami rolnymi ani nie zawar  pisemnej umowy o wspó pracy 

z innym rolnikiem, je eli chodzi o stosowanie ekologicznych jednostek produkcyjnych lub 

jednostek produkcyjnych w okresie konwersji dla tych zwierz t gospodarskich. 
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1.2 onwersja 

1.2.1 W przypadku równoczesnego rozpocz cia konwersji jednostki produkcyjnej, w tym 

pastwisk lub jakiegokolwiek gruntu wykorzystywanego do produkcji paszy dla zwierz t 

i zwierz t istniej cych w tej jednostce produkcyjnej na pocz tku okresu konwersji tej 

jednostki produkcyjnej, o którym mowa w cz ci I pkt 1.7.1 i 1.7.5 b), zwierz ta 

i produkty zwierz ce mog  zosta  uznane za ekologiczne po zako czeniu okresu konwersji 

tej jednostki produkcyjnej, nawet gdy okres konwersji ustanowiony w pkt 1.2.2 niniejszej 

cz ci w odniesieniu do rodzaju danego zwierz cia jest d u szy ni  okres konwersji 

w odniesieniu do jednostki produkcyjnej. 

Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.4.3.1, w przypadku jednoczesnej konwersji i podczas 

okresu konwersji jednostki produkcyjnej zwierz ta istniej ce w tej jednostce produkcyjnej 

od pocz tku okresu konwersji mog  by  ywione pasz  w okresie konwersji 

wyprodukowan  w jednostce produkcyjnej w okresie konwersji podczas pierwszego roku 

konwersji lub pasz  zgodnie z pkt 1.4.3.1 lub pasz  ekologiczn . 

Zwierz ta nieekologiczne mog  zosta  wprowadzone do jednostki produkcyjnej w okresie 

konwersji po rozpocz ciu okresu konwersji zgodnie z pkt 1.3.4. 
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1.2.2 Szczegó owe okresy konwersji dla kierunków produkcji zwierz cej okre lono 

w nast puj cy sposób: 

a) 12 miesi cy – w przypadku byd a i koniowatych przeznaczonych do produkcji 

mi sa, a w ka dym przypadku nie mniej ni  trzy czwarte ich ycia  

b) sze  miesi cy – w przypadku owiec, kóz i wi  oraz zwierz t przeznaczonych 

do produkcji mleka  

c) 10 tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji mi sa, z wyj tkiem 

kaczek rasy pekin, wprowadzonego w wieku poni ej trzech dni  

d) siedem tygodni – w przypadku kaczek rasy pekin wprowadzonych w wieku poni ej 

trzech dni  

e) sze  tygodni – w przypadku drobiu przeznaczonego do produkcji jaj, 

wprowadzonego w wieku poni ej trzech dni  

f) 12 miesi cy – w przypadku pszczó . 

W okresie konwersji wosk nale y wymieni  na wosk pochodz cy z pszczelarstwa 

ekologicznego. 
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Nieekologiczny wosk pszczeli mo na jednak stosowa : 

(i) w przypadku gdy wosk pochodz cy z pszczelarstwa ekologicznego jest 

niedost pny na rynku  

(ii) w przypadku gdy dowiedziono, e jest on wolny od zanieczyszcze  

produktami lub substancjami niedopuszczonymi do stosowania w produkcji 

ekologicznej  oraz 

(iii) pod warunkiem e pochodzi on z komórek pszczelich  

g) trzy miesi ce – w przypadku królików  

h) dwana cie miesi cy – w przypadku jeleniowatych. 

1.3 Pochodzenie zwierz t 

1.3.1 Bez uszczerbku dla przepisów dotycz cych konwersji zwierz ta ekologiczne s  urodzone 

lub wyl gaj  si  i s  chowane w ekologicznych jednostkach produkcyjnych. 

1.3.2 W odniesieniu do hodowli zwierz t ekologicznych: 

a) stosuje si  naturalne metody reprodukcji  zezwala si  na sztuczne zap odnienie  
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b) rozród nie jest wywo ywany ani hamowany poprzez podawanie hormonów lub 

innych substancji o podobnym skutku, chyba e jest to forma leczenia 

weterynaryjnego stosowana indywidualnie w odniesieniu do danego zwierz cia  

c) nie stosuje si  innych form sztucznego rozrodu, takich jak klonowanie i przenoszenie 

zarodków  

d) przy wyborze ras uwzgl dnia si  ich przydatno  do produkcji ekologicznej 

i mo liwo  zapewnienia wysokiego dobrostanu. Wybór ras przyczynia si  

do zapobiegania wszelkim cierpieniom zwierz t i do unikania konieczno ci ich 

okaleczania. 

1.3.3 Przy wyborze ras lub linii pierwsze stwo nale y da  rasom lub liniom o du ej 

ró norodno ci genetycznej, bierze si  te  pod uwag  zdolno  zwierz t do dostosowania 

si  do warunków lokalnych, ich warto  hodowlan , d ugowieczno , ywotno  oraz 

odporno  na choroby lub problemy zdrowotne, bez szkody dla ich dobrostanu. Ponadto 

przy wyborze ras lub linii zwierz t nale y kierowa  si  mo liwo ci  unikni cia 

okre lonych chorób lub problemów zdrowotnych zwi zanych z niektórymi rasami lub 

liniami wykorzystywanymi w intensywnej produkcji, takich jak zespó  napi cia u wi , 

mo liwie skutkuj cych otrzymaniem mi sa jasnego, mi kkiego, ciekn cego (PSE), a tak e 

nag  mierci , spontanicznym poronieniem oraz trudnymi porodami wymagaj cymi 

cesarskiego ci cia. Pierwsze stwo nale y nada  rodzimym rasom i liniom. 

Aby wybra  rasy i linie zgodnie z akapitem pierwszym, podmioty wykorzystuj  informacje 

dost pne w systemach, o których mowa w art. 26 ust. 3. 
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1.3.4 U ycie zwierz t nieekologicznych 

1.3.4.1 W drodze odst pstwa od pkt 1.3.1, do celów hodowlanych, zwierz ta, które by y chowane 

nieekologicznie, mog  zosta  wprowadzone do ekologicznej jednostki produkcyjnej, gdy 

dane rasy s  zagro one wygini ciem, o czym mowa w art. 28 ust. 10 lit. b) rozporz dzenia 

(UE) nr 1305/2013 i aktów przyj tych na jego podstawie. W takim przypadku zwierz ta 

tych ras nie musz  by  koniecznie nieródkami. 

1.3.4.2 W drodze odst pstwa od pkt 1.3.1 przy odnowie pasiek w ekologicznej jednostce 

produkcyjnej rocznie 20 % matek pszczelich i rodzin pszczelich mo e by  zast powanych 

nieekologicznymi matkami pszczelimi i rodzinami, pod warunkiem e te matki pszczele 

i rodziny zostan  umieszczone w ulach zawieraj cych plastry lub w z  pochodz ce 

z ekologicznych jednostek produkcyjnych. W ka dym przypadku raz w roku dopuszcza si  

wymian  jednej rodziny lub jednej matki pszczelej przez nieekologiczn  rodzin  lub matk  

pszczel . 

1.3.4.3 W drodze odst pstwa od pkt 1.3.1, gdy stado jest tworzone po raz pierwszy, lub jest 

odnawiane lub odbudowywane, oraz w przypadku gdy jako ciowe i ilo ciowe potrzeby 

rolników nie mog  zosta  spe nione, w a ciwy organ mo e postanowi , e drób chowany 

nieekologicznie mo e by  wprowadzony do ekologicznej jednostki produkcji drobiu, pod 

warunkiem, e m ode kury przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony 

do produkcji mi sa s  w wieku poni ej trzech dni. Produkty z nich wytworzone mog  by  

uznane za ekologiczne wy cznie, je eli przestrzegany jest okres konwersji ustalony 

w pkt 1.2. 
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1.3.4.4 Na zasadzie odst pstwa od pkt 1.3.1, w przypadku gdy dane zebrane w ramach systemu, 

o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. b), wykazuj , e jako ciowe lub ilo ciowe potrzeby 

rolnika dotycz ce zwierz t ekologicznych nie s  spe nione, w a ciwe organy mog  

zezwoli  na wprowadzenie zwierz t z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki 

produkcyjnej z zastrze eniem warunków przewidzianych w pkt 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4. 

Przed zwróceniem si  o takie odst pstwo rolnik sprawdza dane zebrane w ramach systemu, 

o którym mowa w art. 26 ust. 2 lit. b), aby zweryfikowa , czy jego wniosek jest 

uzasadniony. 

W przypadku podmiotów w pa stwach trzecich organy kontrolne oraz jednostki 

certyfikuj ce uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 mog  zezwoli  na wprowadzenie zwierz t 

z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej, gdy zwierz ta 

ekologiczne nie s  dost pne w wystarczaj cej jako ci lub ilo ci na terytorium kraju, 

w którym jest zlokalizowany podmiot. 

1.3.4.4.1 W celu hodowli, w przypadku gdy stado jest utworzone po raz pierwszy, m ode ssaki 

nieekologiczne nale y chowa  zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej 

natychmiast po odsadzeniu. Ponadto od dnia, w którym zwierz ta s  wprowadzane 

do stada, stosuje si  nast puj ce ograniczenia: 
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a) wiek byd a, koniowatych i jeleniowatych nie przekracza sze ciu miesi cy  

b) wiek owiec i kóz nie przekracza 60 dni  

c) waga wi  nie przekracza 35 kg  

d) wiek królików nie przekracza trzech miesi cy. 

1.3.4.4.2 Do celów rozrodu samce i samice nieródki zwierz t z chowu nieekologicznego 

mo na wprowadza  w przypadku odnawiania stada. S  one nast pnie chowane 

zgodnie z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej. Ponadto liczba samic 

podlega nast puj cym rocznym ograniczeniom: 

a) mo na wprowadzi  maksymalnie 10 % doros ych koniowatych lub byd a i 20 

% doros ych wi , owiec, kóz, królików lub jeleniowatych  

b) w przypadku jednostek sk adaj cych si  z mniej ni  10 sztuk koniowatych, 

jeleniowatych lub byd a lub królików albo mniej ni  pi ciu wi , owiec lub 

kóz takie odnowienie ogranicza si  do maksymalnie jednego zwierz cia 

w roku. 
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1.3.4.4.3 Warto ci procentowe, okre lone w pkt 1.3.4.4.2, mog  zosta  zwi kszone do 40 %, 

pod warunkiem e w a ciwy organ potwierdzi , e spe niony jest jeden 

z nast puj cych warunków: 

a) podj to si  znacznego powi kszenia gospodarstwa  

b) zast piono jedn  ras  drug  

c) rozwini to now  specjalizacj  w chowie zwierz t gospodarskich. 

1.3.4.4.4 W przypadkach, o których mowa w pkt 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 i 1.3.4.4.3, zwierz ta 

nieekologiczne mog  zosta  uznane za ekologiczne, gdy przestrzegany jest okres 

konwersji ustalony w cz ci II pkt 1.2 niniejszego za cznika. Okres konwersji 

ustalony w pkt 1.2.2 rozpoczyna si  najwcze niej z chwil  wprowadzenia zwierz t 

do jednostki produkcyjnej w okresie konwersji. 

1.3.4.4.5 W przypadkach, o których mowa w pkt 1.3.4.4.1–1.3.4.4.4, zwierz ta nieekologiczne 

albo s  oddzielone od innych zwierz t gospodarskich, albo mo na je zidentyfikowa  

przed ko cem okresu konwersji, o którym mowa w pkt 1.3.4.4.4. 
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1.4 ywienie 

1.4.1 Wymogi ogólne w zakresie ywienia 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) pasze dla zwierz t gospodarskich pozyskuje si  przede wszystkim z gospodarstwa 

rolnego, w którym zwierz ta s  utrzymywane, lub z ekologicznych jednostek 

produkcyjnych lub jednostek produkcyjnych w okresie konwersji w ramach innych 

gospodarstw w tym samym regionie  

b) zwierz ta gospodarskie s  ywione paszami ekologicznymi lub paszami w okresie 

konwersji zaspokajaj cymi potrzeby ywieniowe zwierz t na ró nych etapach ich 

rozwoju. ywienie ograniczone nie jest dozwolone w produkcji zwierz cej, chyba e 

jest uzasadnione ze wzgl dów weterynaryjnych  

c) utrzymywanie zwierz t gospodarskich w warunkach, które mog  prowadzi  

do anemii, lub stosowanie diety powoduj cej taki skutek, jest zabronione  

d) tucz jest zawsze zgodny z normalnymi wzorcami ywieniowymi dla ka dego 

gatunku i z zasadami dobrostanu zwierz t na ka dym etapie procesu chowu. 

Zabronione jest wymuszone karmienie zwierz t  
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e) z wyj tkiem pszczó , wi  i drobiu zwierz ta gospodarskie maj  sta y dost p 

do pastwisk, kiedy tylko pozwalaj  na to warunki, lub maj  sta y dost p do pasz 

obj to ciowych  

f) nie stosuje si  stymulatorów wzrostu ani syntetycznych aminokwasów  

g) w okresie ssania preferuje si  karmienie zwierz t mlekiem matki przez minimalny 

okres ustalony przez omisj  zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)  w tym okresie nie u ywa 

si  preparatów mlekozast pczych zawieraj cych sk adniki syntetyzowane 

chemicznie lub sk adniki pochodzenia ro linnego  

h) materia y paszowe pochodzenia ro linnego, z alg, pochodzenia zwierz cego lub 

z dro d y musz  by  ekologiczne  

i) nieekologiczne materia y paszowe pochodzenia ro linnego, z alg, pochodzenia 

zwierz cego lub z dro d y, materia y paszowe pochodzenia mikrobiologicznego lub 

mineralnego, dodatki paszowe oraz substancje pomocnicze w przetwórstwie mog  

by  stosowane wy cznie w przypadku, gdy zosta y dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24. 
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1.4.2 Wypas 

1.4.2.1 Wypas na gruntach ekologicznych 

Bez uszczerbku dla pkt 1.4.2.2 zwierz ta ekologiczne s  wypasane na gruntach 

ekologicznych. Zwierz ta nieekologiczne mog  jednak ka dego roku korzysta , 

w ograniczonym czasie, z pastwisk ekologicznych, pod warunkiem e zwierz ta te by y 

chowane w sposób przyjazny dla rodowiska na obszarach wspieranych na mocy art. 23, 

25, 28, 30, 31 i 34 rozporz dzenia (UE) nr 1305/2013 i e nie s  one obecne na gruncie 

ekologicznym w tym samym czasie co zwierz ta ekologiczne. 

1.4.2.2 Wypas na gruntach wspólnych oraz podczas sp du 

1.4.2.2.1 Zwierz ta ekologiczne mo na wypasa  na gruntach wspólnych, pod warunkiem e: 

a) na gruntach wspólnych w ci gu co najmniej ostatnich trzech lat nie stosowano 

produktów lub substancji niedopuszczonych do stosowania w produkcji 

ekologicznej  

b) zwierz ta nieekologiczne, korzystaj ce ze wspólnych gruntów, by y 

utrzymywane w sposób przyjazny dla rodowiska na obszarach wspieranych 

na mocy art. 23, 25, 28, 30, 31 i 34 rozporz dzenia (UE) nr 1305/2013  
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c) produkty zwierz ce wytworzone przez zwierz ta ekologiczne w trakcie 

korzystania przez nie ze wspólnych gruntów nie s  uznawane jako produkty 

ekologiczne, chyba e mo na udowodni  odpowiednie odizolowanie 

od zwierz t nieekologicznych. 

1.4.2.2.2 W trakcie sp du zwierz ta ekologiczne mo na wypasa  na gruntach 

nieekologicznych, gdy s  p dzone z jednego pastwiska na drugie. W tym okresie 

zwierz ta ekologiczne s  oddzielone od innych zwierz t. Pasza nieekologiczna 

w postaci trawy i innych ro lin, na których wypasane s  zwierz ta, jest dozwolona: 

a) przez okres maksymalnie 35 dni obejmuj cy zarówno w drówk  na pastwisko, 

jak i powrót  lub 

b) w odniesieniu do maksymalnie 10 % cznej rocznej dawki pokarmowej 

obliczonej jako odsetek suchej masy pasz pochodzenia rolnego. 
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1.4.3 Pasza w okresie konwersji 

1.4.3.1 W odniesieniu do gospodarstw rolnych, które produkuj  zwierz ta gospodarskie 

ekologiczne: 

a) rednio do 25 % sk adu pokarmu mog  stanowi  pasze pochodz ce z produkcji 

w okresie konwersji z drugiego roku konwersji. Odsetek ten mo na zwi kszy  

do 100 % w przypadku gdy te pasze pochodz ce z produkcji w okresie konwersji 

pochodz  z gospodarstwa, w którym utrzymywane s  zwierz ta  oraz 

b) do 20 % ca kowitej redniej ilo ci pasz, którymi ywione s  zwierz ta gospodarskie, 

mo e pochodzi  z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwa ych, dzia kach 

z uprawami wieloletnimi lub ro lin wysokobia kowych wysianych zasianych 

na gruntach zarz dzanych ekologicznie w pierwszym roku konwersji, pod 

warunkiem e grunty te s  cz ci  tego samego gospodarstwa. 

Je eli do ywienia stosuje si  oba rodzaje paszy w okresie konwersji, o których mowa 

w lit. a) i b), ca kowity czny odsetek takich pasz nie przekracza odsetka ustalonego 

w lit. a). 

1.4.3.2 Warto ci liczbowe zawarte w pkt 1.4.3.1 s  obliczane corocznie jako odsetek suchej masy 

paszy pochodzenia ro linnego. 

1.5 Ochrona zdrowia 
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1.5.1 Zapobieganie chorobom 

1.5.1.1 Zapobieganie chorobom opiera si  na doborze ras i linii, praktykach gospodarskich, 

stosowaniu paszy wysokiej jako ci, zapewnianiu mo liwo ci ruchu, odpowiedniej obsady 

oraz adekwatnych i odpowiednich pomieszcze  utrzymywanych w higienicznym stanie. 

1.5.1.2 Dozwolone jest stosowanie immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych. 

1.5.1.3 Zabronione jest profilaktyczne stosowanie syntetyzowanych chemicznie alopatycznych 

weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym antybiotyków oraz bolusów z o onych 

z syntetyzowanych chemicznie alopatycznych moleku  chemicznych. 

1.5.1.4 Zabronione jest stosowanie stymulatorów wzrostu lub produktywno ci (w tym 

antybiotyków, kokcydiostatyków i innych sztucznych rodków wspomagaj cych wzrost) 

oraz hormonów i podobnych rodków s u cych kontroli reprodukcji lub innym celom 

(np. wywo ywaniu lub synchronizowaniu rui). 

1.5.1.5 W przypadku pozyskiwania zwierz t gospodarskich z nieekologicznych jednostek 

produkcyjnych stosuje si , odpowiednio do miejscowych warunków, specjalne rodki, 

takie jak badania przesiewowe lub okresy kwarantanny. 

1.5.1.6 W odniesieniu do czyszczenia i dezynfekcji zezwala si  wy cznie na stosowanie 

produktów s u cych do czyszczenia i dezynfekcji budynków i urz dze  dla zwierz t 

gospodarskich dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie 

art. 24. 
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1.5.1.7 Pomieszczenia, kojce, sprz t i wyposa enie nale y prawid owo czy ci  i dezynfekowa , 

aby zapobiec przenoszeniu infekcji i rozwojowi organizmów przenosz cych choroby. 

Odchody, mocz, niezjedzone lub rozsypane pasze nale y usuwa  tak cz sto, jak to jest 

niezb dne dla zminimalizowania odoru i unikni cia przyci gania owadów lub gryzoni. 

Do likwidacji owadów i innych szkodników w budynkach i innych urz dzeniach dla 

zwierz t gospodarskich mo na u ywa  rodków gryzoniobójczych (wy cznie 

w pu apkach) i produktów i substancji dopuszczonych do stosowania w produkcji 

ekologicznej na podstawie art. 9 i 24. 

1.5.2 Opieka weterynaryjna 

1.5.2.1 W przypadku gdy pomimo wprowadzenia rodków zapobiegawczych, maj cych na celu 

zapewnienie zdrowia zwierz t, zwierz ta zachoruj  lub ulegn  zranieniu, nale y 

natychmiast przyst pi  do ich leczenia. 

1.5.2.2 Choroby leczy si  natychmiast, aby zapobiec cierpieniu zwierz t  je eli stosowanie leków 

ro linnych, homeopatycznych i innych jest nieodpowiednie, w razie konieczno ci, przy 

spe nieniu rygorystycznych warunków oraz na odpowiedzialno  lekarza weterynarii 

mo na stosowa  syntetyzowane chemicznie alopatyczne weterynaryjne produkty 

lecznicze, w tym antybiotyki. W szczególno ci zostaj  okre lone ograniczenia 

w odniesieniu do cyklów leczenia oraz okresów karencji. 
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1.5.2.3 Materia y paszowe pochodzenia mineralnego dopuszczone do stosowania w produkcji 

ekologicznej na podstawie art. 24, dodatki dietetyczne dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24 oraz produkty fitoterapeutyczne 

i homeopatyczne maj  pierwsze stwo przed leczeniem syntetyzowanymi chemicznie 

alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, pod 

warunkiem, e ich dzia anie terapeutyczne jest skuteczne dla danego gatunku zwierz t oraz 

schorzenia, w jakim maj  by  one zastosowane. 

1.5.2.4 Z wyj tkiem szczepie , leczenia chorób paso ytniczych i innych obowi zkowych 

programów zwalczania chorób, w przypadku gdy zwierz  lub grupa zwierz t przechodzi 

wi cej ni  trzy kuracje syntetyzowanymi chemicznie alopatycznymi weterynaryjnymi 

produktami leczniczymi, w tym antybiotykami, w okresie 12 miesi cy lub wi cej ni  jedn  

kuracj , je eli ich cykl produkcyjny jest krótszy ni  rok, dane zwierz ta gospodarskie ani 

produkty z nich otrzymane nie s  sprzedawane jako produkty ekologiczne, a zwierz ta 

gospodarskie przechodz  okresy konwersji, o których mowa w pkt 1.2. 

1.5.2.5 Okres karencji mi dzy podaniem zwierz ciu ostatniej dawki syntetyzowanego chemicznie 

alopatycznego weterynaryjnego produktu leczniczego, w tym antybiotyków, w normalnych 

warunkach stosowania a produkcj  ekologiczn  produktów pochodz cych od lub z tego 

zwierz cia ma by  dwukrotnie d u szy ni  prawnie obowi zuj cy okres karencji okre lony 

w art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, i wynosi co najmniej 48 godzin. 
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1.5.2.6 Dozwolone s  zabiegi zwi zane z ochron  zdrowia ludzi i zwierz t wymagane 

na podstawie przepisów Unii. 

1.6 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

1.6.1 Izolacja, ogrzewanie i wentylacja budynków zapewniaj  utrzymanie obiegu powietrza, 

poziomu kurzu, temperatury, wzgl dnej wilgotno ci powietrza oraz st enia gazów 

w granicach zapewniaj cych dobrostan zwierz t. Budynek umo liwia wystarczaj c  

naturaln  wentylacj  i wystarczaj cy dop yw naturalnego wiat a. 

1.6.2 Pomieszczenia dla zwierz t gospodarskich nie s  obowi zkowe na terenach 

o odpowiednich warunkach klimatycznych umo liwiaj cych utrzymywanie zwierz t 

na otwartej przestrzeni. W takich przypadkach zwierz ta maj  dost p do schronie  lub 

przestrzeni zacienionej, by móc schroni  si  przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 

1.6.3 Obsada zwierz t gospodarskich w budynkach zapewnia im komfort i dobrostan oraz 

spe nienie specyficznych dla danego gatunku potrzeb, oraz zale  w szczególno ci 

od gatunku, rasy i wieku zwierz t. Uwzgl dnia si  tak e potrzeby behawioralne zwierz t, 

które zale  w szczególno ci od wielko ci grupy i p ci zwierz t. Obsada zapewnia 

dobrostan zwierz t poprzez udost pnienie im wystarczaj cej przestrzeni do naturalnego 

stania, poruszania si , atwego k adzenia si , obracania, czyszczenia si , przyjmowania 

wszystkich naturalnych pozycji oraz wykonywania wszystkich naturalnych ruchów, takich 

jak przeci ganie si  czy machanie skrzyd ami. 
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1.6.4 Przestrzegane s  minimalne powierzchnie pomieszcze  i otwartych wybiegów, a tak e 

szczegó y techniczne dotycz ce pomieszcze  ustanowione w aktach wykonawczych, 

o których mowa w art. 14 ust. 3. 

1.6.5 Obszary na otwartej przestrzeni mog  by  cz ciowo zadaszone. Wiaty nie s  uwa ane 

za obszary na otwartej przestrzeni. 

1.6.6 czna obsada zwierz t nie przekracza limitu 170 kg azotu organicznego rocznie na hektar 

u ytków rolnych. 

1.6.7 W celu wyznaczenia w a ciwej obsady zwierz t gospodarskich, o której mowa w pkt 1.6.6, 

w a ciwy organ ustala jednostki inwentarskie odpowiadaj ce limitowi, o którym mowa 

w pkt 1.6.6, na podstawie warto ci liczbowych ustanowionych w ka dym z okre lonych 

wymogów dotycz cych typu produkcji zwierz cej. 

1.6.8 W wychowie adnego z gatunków zwierz t stosowanie klatek, boksów i p askich podestów 

nie jest dopuszczone 

1.6.9 Je eli zwierz  gospodarskie z przyczyn weterynaryjnych przebywa w odosobnieniu, nale y 

je trzyma  na obszarze o litym pod o u i zapewni  mu legowisko z wy ció k  lub inne 

odpowiednie legowisko. Zwierz  musi mie  mo liwo  swobodnego obracania si  

i rozci gania si  na ca  swoj  d ugo . 

1.6.10 Zwierz ta ekologiczne nie mog  by  utrzymywane na wybiegu znajduj cym si  

na pod o u bardzo podmok ym lub bagiennym. 
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1.7 Dobrostan zwierz t 

1.7.1 Wszystkie osoby zajmuj ce si  utrzymywaniem zwierz t oraz zajmuj ce si  zwierz tami 

podczas transportu i uboju maj  niezb dn  podstawow  wiedz  na temat zdrowia i potrzeb 

zwi zanych z dobrostanem zwierz t oraz umiej tno ci w tych dziedzinach, a tak e maj  

uko czone odpowiednie szkolenia wymagane w szczególno ci w rozporz dzeniu Rady 

(WE) nr 1/20051 i rozporz dzeniu Rady (WE) nr 1099/2002, aby zapewni  odpowiednie 

stosowanie przepisów okre lonych w niniejszym rozporz dzeniu. 

1.7.2 Praktyki gospodarskie, w tym obsada i warunki dotycz ce pomieszcze , zapewniaj  

zaspokojenie potrzeb rozwojowych, fizjologicznych i etologicznych zwierz t. 

1.7.3 Zwierz ta gospodarskie maj  sta y dost p do obszarów na otwartej przestrzeni 

umo liwiaj cych zwierz tom swobodne poruszanie si , najlepiej do pastwisk, kiedy tylko 

pozwalaj  na to warunki pogodowe i sezon oraz stan gruntu, z wyj tkiem ogranicze  

i obowi zków zwi zanych z ochron  zdrowia ludzi i zwierz t, które zosta y na o one 

na podstawie przepisów Unii. 

1.7.4 Ogranicza si  liczb  zwierz t gospodarskich, aby zminimalizowa  nadmierny wypas, 

zrycie gleby, erozj  oraz zanieczyszczenia powodowane przez zwierz ta lub przez 

rozrzucanie obornika. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony 

zwierz t podczas transportu i zwi zanych z tym dzia a  oraz zmieniaj ce dyrektywy 
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporz dzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, 
s. 1). 

2 Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 wrze nia 2009 r. w sprawie ochrony 
zwierz t podczas ich u miercania (Dz.U. L 303 z 18.11.2009, s. 1). 
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1.7.5 Utrzymywanie zwierz t gospodarskich na uwi zi i ich izolowanie jest zabronione, 

z wyj tkiem pojedynczych zwierz t przez ograniczony czas oraz w takim zakresie, 

w jakim jest to uzasadnione wzgl dami weterynaryjnymi. Izolowanie zwierz t 

gospodarskich mo e by  dopuszczone przez ograniczony czas, jedynie gdy zagro one jest 

bezpiecze stwo pracowników lub z uwagi na dobrostan zwierz t. W a ciwe organy mog  

zezwoli  na trzymanie byd a na uwi zi w gospodarstwach posiadaj cych maksymalnie 

50 zwierz t (z wy czeniem m odych osobników), je eli nie ma mo liwo ci podzielenia 

zwierz t na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania si , pod warunkiem e maj  

one dost p do pastwisk w okresie wypasania i maj  dost p do wybiegów co najmniej dwa 

razy w tygodniu wtedy, gdy wypasanie nie jest mo liwe. 

1.7.6 Czas trwania transportu zwierz t gospodarskich ogranicza si  do minimum. 

1.7.7 Unika si  wszelkiego rodzaju cierpienia, bólu i stresu i ogranicza si  je do minimum 

w trakcie ca ego ycia zwierz cia, w tym podczas uboju. 
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1.7.8 Bez uszczerbku dla dalszych zmian w przepisach Unii dotycz cych dobrostanu zwierz t 

przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów przeprowadzane w pierwszych trzech 

dniach ycia oraz usuwanie rogów mog  by  wyj tkowo dozwolone jedynie po 

rozpatrzeniu poszczególnych przypadków, gdy praktyki te poprawiaj  zdrowie, dobrostan 

lub higien  zwierz t gospodarskich lub gdy zagro one jest bezpiecze stwo pracowników. 

Usuwanie zawi zków rogów mo e by  dozwolone jedynie po rozpatrzeniu 

poszczególnych przypadków, gdy poprawia ono zdrowie, dobrostan lub higien  zwierz t 

gospodarskich lub gdy zagro one jest bezpiecze stwo pracowników. W a ciwy organ 

dopuszcza stosowanie tych zabiegów wy cznie w przypadku, gdy podmiot zg osi  

i w a ciwie uzasadni  potrzeb  ich przeprowadzenia oraz b d  one wykonane przez 

wykwalifikowany personel. 

1.7.9 Wszelkie cierpienie zwierz t nale y ograniczy  do minimum poprzez zastosowanie 

odpowiedniego znieczulenia lub analgezji i zaanga owanie wykwalifikowanego personelu 

do przeprowadzania zabiegów, a tak e wykonywanie zabiegów w najbardziej 

odpowiednim wieku zwierz cia. 

1.7.10 Dopuszcza si  przeprowadzanie fizycznej kastracji w przypadkach uzasadnionych 

utrzymaniem jako ci produktów i tradycyjnymi praktykami produkcyjnymi, ale wy cznie 

na warunkach zawartych w pkt 1.7.9. 

1.7.11 Za adunek i roz adunek zwierz t odbywa si  bez stosowania przymusu i wykorzystania 

jakiegokolwiek rodzaju elektrycznej lub innej bolesnej stymulacji. Stosowanie 

alopatycznych rodków uspokajaj cych, zarówno przed transportem, jak i podczas 

transportu, jest zabronione. 
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1.8 Przygotowywanie produktów nieprzetworzonych 

Je eli czynno ci zwi zane z przygotowywaniem inne ni  przetwarzanie s  przeprowadzane 

na zwierz tach gospodarskich, ogólne wymogi okre lone w cz ci IV pkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

i 2.2.3 stosuje si  odpowiednio do takich czynno ci. 

1.9 Dodatkowe przepisy ogólne 

1.9.1 W odniesieniu do byd a, owiec, kóz i koniowatych 

1.9.1.1 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy 

nie jest to mo liwe lub gdy taka pasza nie jest dost pna, produkowana jest we 

wspó pracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami 

produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkuj cymi pasze przy 

u yciu paszy i materia u paszowego z tego samego regionu. Odsetek ten zostanie 

zwi kszony do 70 % od dnia 1 stycznia 2023 r.  

b) zwierz ta maj  zapewniony dost p do pastwisk, kiedy tylko pozwalaj  na to 

warunki  
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c) niezale nie od lit. b) zapewnia si  dost p do pastwisk lub obszarów na otwartej 

przestrzeni bykom w wieku powy ej jednego roku  

d) w przypadku gdy zwierz ta maj  dost p do pastwisk w okresie wypasu, a system 

pomieszcze  zimowych daje zwierz tom swobod  ruchu, w miesi cach zimowych 

mo na odst pi  od obowi zku zapewnienia im obszarów na otwartej przestrzeni  

e) system chowu opiera si  na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich 

dost pno ci w ró nych porach roku  

f) co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki pokarmowej stanowi pasza 

obj to ciowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. W odniesieniu do zwierz t 

przeznaczonych do produkcji mleka dopuszcza si  obni enie do 50 % udzia u tych 

pasz maksymalnie przez okres trzech miesi cy podczas wczesnej laktacji. 

1.9.1.2 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) w pomieszczeniach pod oga jest g adka, ale nie liska  
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b) w pomieszczeniach jest wystarczaj co du o wygodnej, czystej i suchej powierzchni 

do le enia lub wypoczynku o konstrukcji litej bez listew. Na powierzchni 

wypoczynkowej znajduje si  obszerne, suche miejsce do le enia wy o one ció k . 

ció ka sk ada si  ze s omy lub innego odpowiedniego naturalnego materia u. 

ció ka mo e by  ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi 

dopuszczonymi jako nawóz lub rodek poprawiaj cy yzno  gleby do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24  

c) niezale nie od art. 3 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 3 ust. 1 akapit drugi 

dyrektywy Rady 2008/119/WE1, trzymanie ciel t w wieku powy ej tygodnia 

w indywidualnych boksach jest zabronione, chyba e w odniesieniu do pojedynczych 

zwierz t przez ograniczony okres oraz w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 

ze wzgl dów weterynaryjnych  

d) je eli ciel  z przyczyn weterynaryjnych przebywa w odosobnieniu, trzyma si  je 

na obszarze o litym pod o u i zapewnia mu legowisko z wy ció k . Ciel  musi mie  

mo liwo  swobodnego obracania si  i rozci gni cia na ca  swoj  d ugo . 

                                                 
1 Dyrektywa Rady 2008/119/WE z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiaj ca minimalne normy 

ochrony ciel t (Dz.U. L 10 z 15.1.2009, s. 7). 
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1.9.2 W odniesieniu do jeleniowatych 

1.9.2.1 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) co najmniej 60 % paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy 

nie jest to mo liwe lub gdy taka pasza nie jest dost pna, jest produkowane we 

wspó pracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami 

produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkuj cymi pasze przy 

u yciu paszy i materia u paszowego z tego samego regionu. Odsetek ten zostanie 

zwi kszony do 70 % od dnia 1 stycznia 2023 r.  

b) zwierz ta maj  zapewniony dost p do pastwisk, kiedy tylko pozwalaj  na to 

warunki  

c) w przypadku gdy zwierz ta maj  dost p do pastwisk w okresie wypasu, a system 

pomieszcze  zimowych daje zwierz tom swobod  ruchu, w miesi cach zimowych 

mo na odst pi  od obowi zku zapewnienia im obszarów na otwartej przestrzeni  

d) system chowu opiera si  na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich 

dost pno ci w ró nych porach roku  
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e) co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki pokarmowej stanowi pasza 

obj to ciowa, zielona, susz paszowy lub kiszonka. W odniesieniu do samic 

jeleniowatych produkuj cych mleko dopuszcza si  obni enie do 50 % udzia u tych 

pasz maksymalnie przez okres trzech miesi cy podczas wczesnej laktacji  

f) w okresie wegetacji na wybiegu musi by  zapewniona mo liwo  naturalnego 

wypasu Utrzymywanie zwierz t na wybiegach, które nie s  w stanie zapewni  paszy 

do wypasu, jest zakazane.  

g) dokarmianie jest dozwolone wy cznie w przypadku niewystarczaj cych mo liwo ci 

wypasu w zwi zku ze z ymi warunkami pogodowymi  

h) zwierz tom trzymanym na wybiegach nale y zapewni  czyst  i wie  wod . 

W przypadku braku atwo dost pnego dla zwierz t naturalnego ród a wody nale y 

zapewni  miejsca pojenia zwierz t. 

1.9.2.2 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) jeleniowate maj  zapewnione kryjówki, schronienia i p oty, które nie stanowi  

zagro enia dla zwierz t  
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b) na wybiegach jeleni zwierz ta musz  móc tarza  si  w b ocie, co umo liwia im 

czyszczenie sier ci oraz regulacj  temperatury cia a  

c) we wszystkich pomieszczeniach pod oga jest g adka, ale nie liska  

d) we wszystkich pomieszczeniach jest wystarczaj co du o wygodnej, czystej i suchej 

powierzchni do le enia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listew. Na powierzchni 

wypoczynkowej znajduje si  obszerne, suche miejsce do le enia wy o one ció k . 

ció ka sk ada si  ze s omy lub innego odpowiedniego naturalnego materia u. 

ció ka mo e by  ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi 

dopuszczonymi na podstawie art. 24 jako nawóz lub rodek poprawiaj cy yzno  

gleby do stosowania w produkcji ekologicznej  

e) miejsca ywienia zak ada si  na obszarach os oni tych przed dzia aniem warunków 

pogodowych i dost pnych zarówno dla zwierz t, jak i opiekuj cych si  nimi ludzi. 

Pod o e w pobli u miejsc ywienia jest utwardzone, natomiast pa nik na pasz  musi 

by  zadaszony  

f) je eli nie mo na zapewni  sta ego dost pu do paszy, miejsca ywienia s  tak 

zaprojektowane, aby wszystkie zwierz ta mog y ywi  si  jednocze nie. 
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1.9.3 W przypadku wi  

1.9.3.1 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) co najmniej 30 % paszy pochodzi z tego samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy 

nie jest to mo liwe lub taka pasza nie jest dost pna, jest produkowane we 

wspó pracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami 

produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkuj cymi pasze przy 

u yciu paszy i materia u paszowego z tego samego regionu  

b) do dziennej dawki pokarmowej dodaje si  pasz  obj to ciow , zielon , susz paszowy 

lub kiszonk  

c) w przypadku gdy rolnicy nie mog  pozyska  paszy bia kowej wy cznie z produkcji 

ekologicznej i w a ciwy organ potwierdzi , e ekologiczna pasza bia kowa nie jest 

dost pna w wystarczaj cej ilo ci, nieekologiczna pasza bia kowa mo e by  

stosowana do dnia 31 grudnia 2025 r., pod warunkiem e spe nione s  nast puj ce 

warunki: 

(i) jest ona niedost pna w postaci ekologicznej  

(ii) zosta a wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników 

chemicznych  
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(iii) jej zastosowanie ogranicza si  do ywienia prosi t o wadze do 35 kg 

okre lonymi zwi zkami bia ka  oraz 

(iv) maksymalny dozwolony odsetek w okresie 12 miesi cy w odniesieniu do tych 

zwierz t nie przekracza 5 %. Nale y obliczy  odsetek suchej masy pasz 

pochodzenia rolnego. 

1.9.3.2 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) w pomieszczeniach pod oga jest g adka, ale nie liska  

b) w pomieszczeniach jest wystarczaj co du o wygodnej, czystej i suchej powierzchni 

do le enia lub wypoczynku o konstrukcji litej bez listew. Na powierzchni 

wypoczynkowej znajduje si  obszerne, suche miejsce do le enia wy o one ció k . 

ció ka sk ada si  ze s omy lub innego odpowiedniego naturalnego materia u. 

ció ka mo e by  ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi 

dopuszczonymi jako nawóz lub rodek poprawiaj cy yzno  gleby do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24  
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c) nale y zawsze zapewni  legowisko ze ció k  zrobion  ze s omy lub innego 

odpowiedniego materia u na tyle du e, aby wszystkie winie w zagrodzie mog y 

w tym samym czasie po o y  si  w sposób powoduj cy zaj cie przez ka d  z nich 

mo liwie najwi kszej przestrzeni  

d) lochy utrzymuje si  w grupach, z wyj tkiem ko cowego okresu ci y i w okresie 

karmienia, w którym lochy musz  mie  mo liwo  swobodnego poruszania si  

na swoich wybiegach a ich ruchy mog  by  ograniczane tylko przez krótki czas  

e) z zastrze eniem dodatkowych wymogów dotycz cych s omy, kilka dni przed 

przewidywanym terminem oproszenia, lochom zapewnia si  s om  lub inny 

odpowiedni naturalny materia  w wystarczaj cej ilo ci, aby umo liwi  im 

zbudowanie gniazda  

f) wybiegi umo liwiaj  winiom za atwianie potrzeb fizjologicznych i rycie. Do celów 

rycia mo na stosowa  ró ne pod o a. 

1.9.4 W przypadku drobiu 

1.9.4.1 Pochodzenie zwierz t 

Aby zapobiec stosowaniu intensywnych metod produkcji, drób chowa si  do osi gni cia 

minimalnego wieku ubojowego albo utrzymuje si  wolno rosn ce linie drobiu 

przystosowane do chowu na otwartej przestrzeni. 
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W a ciwy organ okre la kryteria dotycz ce linii wolno rosn cych lub sporz dza wykaz 

takich linii, a tak e udost pnia te informacje podmiotom, innym pa stwom cz onkowskim 

i omisji. 

W przypadku gdy dany rolnik nie korzysta z wolno rosn cych linii drobiu, obowi zuje 

nast puj cy minimalny wiek ubojowy: 

a) 81 dni w przypadku kurczaków  

b) 150 dni w przypadku kap onów  

c) 49 dni w przypadku kaczek rasy pekin  

d) 70 dni w przypadku samic kaczki pi mowej  

e) 84 dni w przypadku samców kaczki pi mowej  

f) 92 dni w przypadku kaczek krzy ówek  

g) 94 dni w przypadku perlic  

h) 140 dni w przypadku samców indyka oraz g si przeznaczonych do pieczenia  oraz 

i) 100 dni w przypadku samic indyka. 
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1.9.4.2 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) co najmniej 30 % paszy pochodzi z samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy nie 

jest to mo liwe lub gdy taka pasza nie jest dost pna, jest produkowane we 

wspó pracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami 

produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkuj cymi pasze przy 

u yciu paszy i materia u paszowego z tego samego regionu  

b) do dziennej dawki pokarmowej dodaje si  pasz  obj to ciow , zielon , susz paszowy 

lub kiszonk  

c) w przypadku gdy rolnicy nie mog  uzyska  paszy bia kowej wy cznie z produkcji 

ekologicznej dla gatunków drobiu i w a ciwy organ potwierdzi , e ekologiczna 

pasza bia kowa nie jest dost pna w wystarczaj cej ilo ci, nieekologiczna pasza 

bia kowa mo e by  u ywana do dnia 31 grudnia 2025 r., pod warunkiem e 

spe nione s  nast puj ce warunki: 

(i) jest ona niedost pna w postaci ekologicznej  

(ii) zosta a wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników 

chemicznych  

(iii) jej zastosowanie ogranicza si  do ywienia m odego drobiu okre lonymi 

zwi zkami bia ka  oraz 
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(iv) maksymalny dozwolony odsetek w okresie 12 miesi cy w odniesieniu do tych 

zwierz t nie przekracza 5 %. Nale y obliczy  odsetek suchej masy pasz 

pochodzenia rolnego. 

1.9.4.3 Dobrostan zwierz t 

Skubanie ywego drobiu jest zakazane. 

1.9.4.4 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) co najmniej jedna trzecia powierzchni pod ogi jest lita, tj. nie jest zbudowana z listew 

ani krat, oraz jest pokryta ció k , tak  jak s oma, wióry drzewne, piasek lub torf  

b) w kurnikach dla kur niosek dost pna jest wystarczaj co du a powierzchnia 

do gromadzenia odchodów  
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c) budynki opró nia si  ze zwierz t gospodarskich przed wprowadzeniem nowej partii 

chowanego drobiu. W tym czasie budynki i urz dzenia nale y wyczy ci  

i zdezynfekowa . Ponadto po zako czeniu chowu ka dej partii drobiu zagrody 

pozostawia si  puste przez okres ustalony przez pa stwa cz onkowskie w celu 

odtworzenia ro linno ci. Wymogi te nie dotycz  przypadków, gdy drób nie jest 

chowany w partiach, nie jest trzymany na wybiegach i porusza si  swobodnie przez 

ca y dzie  

d) drób ma dost p do terenów na otwartej przestrzeni co najmniej przez jedn  trzeci  

ycia. 

Jednak e kury nioski i drób do uboju musz  mie  dost p do terenów na otwartej 

przestrzeni co najmniej przez jedn  trzeci  ycia, z wyj tkiem okresowych 

ogranicze  na o onych na podstawie przepisów Unii  

e) w ci gu ca ego dnia zapewniony jest sta y dost p do otwartej przestrzeni 

od mo liwie jak najwcze niejszego wieku oraz zawsze gdy pozwalaj  na to warunki 

fizjologiczne i fizyczne, z wyj tkiem okresowych ogranicze  na o onych 

na podstawie przepisów Unii  
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f) na zasadzie odst pstwa od pkt 1.6.5 w przypadku ptaków hodowlanych i m odych 

kur w wieku poni ej 18 tygodni, gdy spe nione s  warunki okre lone w pkt 1.7.3 

w odniesieniu do ogranicze  i obowi zków zwi zanych z ochron  zdrowia ludzi 

i zwierz t na o one na podstawie przepisów Unii i gdy w zwi zku z tym ptaki 

hodowlane i m ode kury w wieku poni ej 18 tygodni nie maj  dost pu do obszarów 

na otwartej przestrzeni, wiaty uznaje si  za obszary na otwartej przestrzeni i w takich 

przypadkach s  ogrodzone siatkami z drutu oddzielaj cymi od innych ptaków  

g) obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu umo liwiaj  ptakom atwy dost p 

do odpowiedniej liczby poide  

h) obszary na otwartej przestrzeni dla drobiu s  pokryte g ównie ro linno ci  

i) je eli dost pno  pasz wyst puj cych na danym obszarze jest ograniczona, 

na przyk ad z powodu d ugoterminowej pokrywy nie nej lub suszy, dokarmianie 

za pomoc  paszy obj to ciowej stanowi cz  diety drobiu  
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j) w przypadku gdy drób jest trzymany w pomieszczeniach zamkni tych w zwi zku 

z ograniczeniami lub obowi zkami na o onymi na podstawie przepisów Unii, ptaki 

maj  sta y dost p do wystarczaj cych ilo ci paszy obj to ciowej i odpowiedniego 

materia u pozwalaj cego na zaspokojenie ich potrzeb etologicznych  

k) ptactwo wodne ma dost p do strumienia, stawu, jeziora lub sadzawki w ka dym 

przypadku, gdy pozwalaj  na to warunki pogodowe i higieniczne, tak aby mo liwe 

by o zaspokojenie potrzeb specyficznych dla okre lonych gatunków i spe nienie 

wymogów dotycz cych dobrostanu zwierz t  gdy warunki pogodowe nie pozwalaj  

na taki dost p, ptactwo ma dost p do wody, która umo liwia im zanurzenie g owy 

i wyczyszczenie upierzenia  

l) wiat o naturalne mo e by  uzupe nione wiat em sztucznym, tak aby maksymalny 

czas o wietlenia w ci gu doby wynosi  16 godzin z nieprzerwanym co najmniej 

o miogodzinnym okresem odpoczynku nocnego bez wiat a sztucznego  

m) ca kowita powierzchnia u ytkowa kurników dla drobiu rze nego w jednostce 

produkcyjnej nie przekracza 1 600 m  

n) w jednym pomieszczeniu kurnika nie dopuszcza si  wi cej ni  3000 kur niosek. 
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1.9.5 W przypadku królików 

1.9.5.1 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) co najmniej 70 % paszy pochodzi z samego gospodarstwa lub, w przypadku gdy nie 

jest to mo liwe lub gdy taka pasza nie jest dost pna, jest produkowane we 

wspó pracy z innymi ekologicznymi jednostkami produkcyjnymi lub jednostkami 

produkcyjnymi w okresie konwersji oraz z podmiotami produkuj cymi pasze przy 

u yciu paszy i materia u paszowego z tego samego regionu  

b) króliki maj  zapewniony dost p do pastwisk, kiedy tylko pozwalaj  na to warunki  

c) system utrzymania opiera si  na maksymalnym wykorzystaniu pastwisk, stosownie 

do ich dost pno ci w poszczególnych porach roku  

d) gdy trawa nie jest dost pna w dostatecznej ilo ci, zapewnia si  pasze w ókniste, taki 

jak s oma lub siano. Ro liny pastewne stanowi  co najmniej 60 % diety. 
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1.9.5.2 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) w pomieszczeniach jest wystarczaj co du o wygodnej, czystej i suchej powierzchni 

do le enia/wypoczynku o konstrukcji litej bez listew. Na powierzchni 

wypoczynkowej znajduje si  obszerne, suche miejsce do le enia wy o one ció k . 

ció ka sk ada si  ze s omy lub innego odpowiedniego naturalnego materia u. 

ció ka mo e by  ulepszona i wzbogacona dowolnymi produktami mineralnymi 

dopuszczonymi jako nawóz lub rodek poprawiaj cy yzno  gleby do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24  

b) króliki utrzymuje si  w grupach  

c) gospodarstwa utrzymuj  rasy odporne, dostosowane do warunków zewn trznych  

d) króliki maj  dost p do: 

(i) zadaszonego schronienia z ciemnymi kryjówkami  

(ii) wybiegu zewn trznego z ro linno ci , najlepiej do pastwiska  

(iii) podwy szonej platformy, na której mog  siada , wewn trz lub na zewn trz  

(iv) materia u do budowy gniazd dla wszystkich samic karmi cych. 
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1.9.6 W przypadku pszczó  

1.9.6.1 Pochodzenie zwierz t 

W przypadku pszczelarstwa pierwsze stwo nadaje si  gatunkowi Apis mellifera i jego 

miejscowym ekotypom. 

1.9.6.2 ywienie 

W odniesieniu do ywienia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) na zako czenie sezonu produkcyjnego ule pozostawia si  z zapasem miodu i py ku 

dla pszczó  wystarczaj cym do przetrwania zimy  

b) sztuczne dokarmianie rodzin pszczelich dopuszcza si  wy cznie, gdy przetrwanie 

uli jest zagro one ze wzgl du na warunki klimatyczne. W takim przypadku, 

w dokarmianiu rodzin pszczelich stosuje si  ekologiczny miód, ekologiczny syrop 

cukrowy lub ekologiczny cukier. 

1.9.6.3 Ochrona zdrowia 

W odniesieniu do ochrony zdrowia stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) do celów ochrony ramek, uli i plastrów, w szczególno ci przed szkodnikami, 

dopuszcza si  wy cznie stosowanie rodków gryzoniobójczych, u ywanych 

w pu apkach, i w a ciwych produktów i substancji dopuszczonych do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 i 24  
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b) dopuszcza si  stosowanie rodków fizycznych do dezynfekcji pasiek, takich jak 

stosowanie gor cej pary oraz bezpo redniego opalania  

c) dopuszcza si  praktyk  niszczenia czerwi wy cznie w celu odizolowania zaka enia 

Varroa destructor  

d) je eli pomimo rodków zapobiegawczych rodziny zachoruj  lub zostan  

zainfekowane, natychmiast przyst puje si  do ich leczenia i, w razie konieczno ci, 

mo na umie ci  je w izolowanych pasiekach  

e) w przypadkach zara enia Varroa destructor dopuszcza si  stosowanie kwasu 

mrówkowego, mlekowego, octowego i szczawiowego, a tak e mentolu, tymolu, 

eukaliptolu lub kamfory  

f) je eli stosuje si  leczenie syntetyzowanymi chemicznie alopatycznymi produktami 

leczniczymi, w tym antybiotykami, innymi ni  produkty i substancje dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 i 24, na okres leczenia 

rodziny poddawane leczeniu umieszcza si  w izolowanych pasiekach, a ca y wosk 

wymienia si  na wosk pochodz cy z pasiek ekologicznych. Nast pnie dla takich 

rodzin stosuje si  przez okres 12 miesi cy konwersj  przewidzian  w pkt 1.2.2. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     274
ZA CZNI  JUR  PL 
 

1.9.6.4 Dobrostan zwierz t 

W odniesieniu do pszczelarstwa stosuje si  nast puj ce dodatkowe przepisy ogólne: 

a) zabrania si  niszczenia pszczó  na plastrach jako metody zwi zanej ze zbiorem 

produktów pszczelarskich  

b) zabrania si  okaleczania pszczó , takiego jak przycinanie skrzyde  matce pszczelej. 

1.9.6.5 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) pasieki s  umieszczane na obszarach, które zapewniaj  ród a nektaru i py ku 

sk adaj ce si  zasadniczo z ro lin uprawianych ekologicznie lub, odpowiednio, 

z ro linno ci naturalnej, lub lasów, które nie s  zarz dzane zgodnie z przepisami 

dotycz cymi produkcji ekologicznej, lub upraw poddawanych jedynie dzia aniu 

metod o niewielkim oddzia ywaniu na rodowisko  

b) pasieki znajduj  si  w dostatecznej odleg o ci od róde  mog cych prowadzi  

do zanieczyszczenia produktów pszczelich lub do niskiej zdrowotno ci pszczó  
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c) pasieka jest tak zlokalizowana, aby w promieniu 3 km od pasieki ród ami nektaru 

i py ku by y zasadniczo ro liny uprawiane metodami ekologicznymi lub ro linno  

naturalna lub uprawy poddawane jedynie dzia aniu metod o niewielkim 

oddzia ywaniu na rodowisko, odpowiadaj cych metodom okre lonym w art. 28 i 30 

rozporz dzenia (UE) nr 1305/2013, które nie stanowi  zagro enia dla kwalifikacji 

pszczelarstwa jako ekologicznego. Wymogi te nie dotycz  obszarów, na których nie 

ma kwitnienia lub ule s  w stanie u pienia  

d) ule i materia y stosowane w pszczelarstwie s  wykonywane zasadniczo z naturalnych 

materia ów niestwarzaj cych ryzyka zanieczyszczenia rodowiska ani produktów 

pszczelarskich  

e) wosk pszczeli stosowany do nowych w z pochodzi z ekologicznych jednostek 

produkcyjnych  

f) w ulach dopuszcza si  stosowanie wy cznie produktów naturalnych, takich jak 

propolis, wosk i oleje ro linne  

g) zabrania si  stosowania syntetycznych repelentów podczas czynno ci pozyskiwania 

miodu  

h) zabrania si  pozyskiwania miodu z plastrów zawieraj cych czerwie  

i) pszczelarstwo nie jest uznawane za ekologiczne, je eli jest prowadzone w regionach 

lub obszarach wyznaczonych przez pa stwa cz onkowskie jako regiony lub obszary, 

na których pszczelarstwo ekologiczne nie jest mo liwe. 
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Cz  III: Przepisy dotycz ce produkcji alg i zwierz t akwakultury 

1. Wymogi ogólne 

1.1 Dzia alno  jest zlokalizowana w miejscach, które nie s  zanieczyszczone produktami lub 

substancjami niedopuszczonymi do stosowania w produkcji ekologicznej lub 

zanieczyszczeniami, które zagra a yby ekologicznemu charakterowi produktów. 

1.2 Ekologiczne i nieekologiczne jednostki produkcyjne s  oddzielone odpowiednio, 

z zachowaniem minimalnych odleg o ci oddzielaj cych okre lonych przez pa stwa 

cz onkowskie, w przypadku gdy ma to zastosowanie. Oddzielenie takie opiera si  

na naturalnym ukszta towaniu terenu, osobnych systemach dystrybucji wody, 

odleg o ciach, pr dzie p ywowym oraz umieszczeniu ekologicznej jednostki produkcyjnej 

w górnym lub dolnym biegu. Produkcja alg i akwakultury nie jest uznawana 

za ekologiczn , je eli stosowana jest w miejscach lub na obszarach wyznaczonych przez 

organy pa stw cz onkowskich jako miejsca lub obszary, które nie nadaj  si  do takiej 

dzia alno ci. 
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1.3 W odniesieniu do ka dego nowego podmiotu zg aszaj cego dzia alno  w produkcji 

ekologicznej i produkuj cego rocznie powy ej 20 ton produktów akwakultury wymagana 

jest odpowiednia wzgl dem wielko ci jednostki produkcyjnej ocena rodowiskowa, aby 

zapewni  odpowiednie warunki dla jednostki produkcyjnej i jej bezpo redniego otoczenia 

oraz okre li  potencjalne skutki tej dzia alno ci. Podmiot przedstawia ocen  rodowiskow  

organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikuj cej. Tre  oceny rodowiskowej 

opracowuje si  na podstawie za cznika IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/92/UE1. Je eli jednostka produkcyjna podlega a ju  wcze niej równowa nej 

ocenie, zezwala si  na wykorzystanie tej oceny do tego celu. 

1.4 Niszczenie namorzyn nie jest dozwolone. 

1.5 Podmiot przedk ada proporcjonalny wzgl dem wielko ci jednostki produkcyjnej plan 

zrównowa onego zarz dzania akwakultur  i zbiorami alg. 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsi wzi cia publiczne 
i prywatne na rodowisko (Dz.U L 26 z 28.1.2012, s. 1). 
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1.6 Plan jest aktualizowany ka dego roku i zawiera szczegó y dotycz ce skutków prowadzonej 

dzia alno ci dla rodowiska i monitoringu rodowiskowego, który nale y przeprowadzi , 

oraz wyszczególnia rodki, które nale y podj  w celu zminimalizowania niekorzystnych 

skutków dla otaczaj cego rodowiska wodnego i l dowego, w tym – w stosownych 

przypadkach – zrzuty zwi zków od ywczych do rodowiska w ka dym cyklu 

produkcyjnym lub rocznie. Plan uwzgl dnia kwestie nadzoru i napraw sprz tu 

technicznego. 

1.7 rodki obronne i zapobiegawcze przeciwko drapie nikom stosowane zgodnie z dyrektyw  

92/43/EWG oraz przepisami krajowymi s  odnotowywane w planie zrównowa onego 

zarz dzania. 

1.8 Podmioty s siaduj ce koordynuj , w stosownych przypadkach, sporz dzanie planu 

zarz dzania. 

1.9 Podmioty gospodarcze w obszarze akwakultury i alg sporz dzaj  w ramach swoich planów 

zrównowa onego zarz dzania harmonogram ograniczania odpadów, który wdro  wraz 

z rozpocz ciem dzia alno ci. W miar  mo liwo ci u ywanie ciep a odpadowego jest 

ograniczone do energii ze róde  odnawialnych. 

1.10 Przygotowywanie produktów nieprzetworzonych 

Je eli czynno ci zwi zane z przygotowywaniem inne ni  przetwarzanie s  przeprowadzane 

na algach lub zwierz tach akwakultury, ogólne wymogi okre lone w cz ci IV pkt 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 i 2.2.3 stosuje si  odpowiednio do takich czynno ci. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     279
ZA CZNI  JUR  PL 
 

2. Wymogi dotycz ce alg 

W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 10, 11 

i 15 oraz, w stosownych przypadkach, w sekcji 1 niniejszej cz ci przepisy ustanowione 

w niniejszej sekcji stosuje si  do ekologicznego zbioru i produkcji alg. Przepisy te stosuje 

si  odpowiednio do produkcji fitoplanktonu. 

2.1 onwersja 

2.1.1 Okres konwersji jednostki produkcyjnej do zbioru alg wynosi sze  miesi cy. 

2.1.2 Okres konwersji jednostki produkcyjnej do uprawy alg wynosi sze  miesi cy lub jeden 

pe ny cykl produkcyjny, w zale no ci od tego, co trwa d u ej. 

2.2 Przepisy dotycz ce produkcji alg 

2.2.1 Zbiór naturalnie rosn cych alg i ich cz ci uznaje si  za produkcj  ekologiczn , pod 

warunkiem e: 
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a) obszary wzrostu s  odpowiednie ze zdrowotnego punktu widzenia oraz s  w bardzo 

dobrym stanie ekologicznym okre lonym w dyrektywie 2000/60/WE lub ich jako  

jest równowa na: 

– z obszarami produkcyjnymi klasy A i B na mocy rozporz dzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 854/20041 do dnia 13 grudnia 2019 r., lub 

– z odpowiednimi obszarami klasyfikacji okre lonymi w aktach wykonawczych 

przyj tych przez omisj  zgodnie z art. 18 ust. 8 rozporz dzenia (UE) 

2017/625 z dniem 14 grudnia 2019 r.  

b) zbiór nie wp ywa znacz co na równowag  naturalnego ekosystemu ani 

na utrzymanie gatunków na obszarze zbioru. 

2.2.2 Uprawa alg jest prowadzona na obszarach, które – aby mog y by  uznane za ekologiczne – 

pod wzgl dem rodowiskowym i zdrowotnym s  co najmniej równowa ne obszarom 

opisanym w pkt 2.2.1 lit. a). Ponadto zastosowanie maj  poni sze przepisy dotycz ce 

produkcji: 

a) na wszystkich etapach produkcji – od zbioru alg m odych do zbioru alg dojrza ych – 

stosuje si  praktyki zgodne z zasadami zrównowa onego rozwoju  

                                                 
1 Rozporz dzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczególne przepisy dotycz ce organizacji urz dowych 
kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierz cego przeznaczonych do spo ycia 
przez ludzi (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206). 
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b) aby zapewni  utrzymanie szerokiej puli genowej, zbiór m odocianych alg 

na obszarach ich naturalnego wyst powania odbywa si  regularnie w celu 

utrzymania i zwi kszenia ró norodno ci zapasów kultur hodowlanych  

c) nawozy stosuje si  wy cznie w obiektach infrastruktury wewn trznej i tylko wtedy, 

gdy zosta y dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej do tego celu 

na podstawie art. 24. 

2.3 Uprawa alg 

2.3.1 W uprawie alg w morzu wykorzystuje si  wy cznie zwi zki od ywcze naturalnie 

wyst puj ce w rodowisku lub pochodz ce z ekologicznej produkcji zwierz t akwakultury 

po o onej najlepiej w bliskiej odleg o ci jako cz  systemu polikultury. 

2.3.2 W obiektach na l dzie, w których stosuje si  zewn trzne ród a zwi zków od ywczych, 

poziom zwi zków od ywczych w wodach odp ywowych jest mo liwy do potwierdzenia i 

jest  taki sam lub ni szy ni  w wodach wp ywaj cych. Mo na stosowa  wy cznie zwi zki 

od ywcze pochodzenia ro linnego lub mineralnego dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24. 

2.3.3 G sto  uprawy lub intensywno  dzia alno ci s  rejestrowane i utrzymuj  integralno  

rodowiska wodnego poprzez zapewnienie, aby nie przekracza o si  maksymalnej ilo ci 

alg, które mog  rosn  w danym miejscu bez wywierania niekorzystnych skutków dla 

rodowiska. 
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2.3.4 Sznury oraz pozosta y sprz t wykorzystywane do uprawy alg s , w miar  mo liwo ci, 

powtórnie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. 

2.4 Zrównowa one zbiory alg dziko rosn cych 

2.4.1 Na pocz tku zbioru alg dokonuje si  jednorazowej szacunkowej oceny biomasy. 

2.4.2 W jednostce lub w obiektach przechowuje si  dokumentacj  rozliczeniow , na podstawie 

której podmiot mo e okre li , a organ kontrolny lub jednostka certyfikuj ca – 

zweryfikowa , czy zbieracze dostarczyli wy cznie algi dziko rosn ce wyprodukowane 

zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 

2.4.3 Zbiorów dokonuje si  w taki sposób, aby zebrane ilo ci nie wywiera y znacz cego 

oddzia ywania na stan rodowiska wodnego. W celu zapewnienia, aby algi mog y 

odrosn , oraz w celu zapobiegania przy owom podejmuje si  rodki w zakresie 

elementów, takich jak technika zbierania, minimalna wielko , wiek, cykle reprodukcyjne 

lub wielko  pozostaj cych zasobów alg. 

2.4.4 Je eli zbiorów alg dokonuje si  na dzielonym lub wspólnym obszarze zbiorów, dost pna 

jest dokumentacja opracowana przez odpowiedni organ wyznaczony przez dane pa stwo 

cz onkowskie, wykazuj ca, e ca e zbiory s  zgodne z niniejszym rozporz dzeniem. 
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3. Wymogi dotycz ce zwierz t akwakultury 

W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 10, 11 

i 15 oraz, w stosownych przypadkach, w sekcji 1 niniejszej cz ci przepisy ustanowione 

w niniejszej sekcji stosuje si  do ekologicznej produkcji gatunków ryb, skorupiaków, 

szkar upni i mi czaków. Przepisy te stosuje si  równie  odpowiednio do produkcji 

zooplanktonu, mikroskorupiaków, wrotków, robaków i innych zwierz t wodnych 

przeznaczonych na pasz . 

3.1 Wymogi ogólne 

3.1.1 onwersja 

Do nast puj cych typów obiektów wykorzystywanych w produkcji w sektorze 

akwakultury, w cznie z istniej cymi zwierz tami akwakultury, stosuje si  nast puj ce 

okresy konwersji jednostek produkcji akwakultury: 

a) dla obiektów, których nie mo na opró ni  z wody, wyczy ci  i zdezynfekowa , 

okres konwersji wynosi 24 miesi ce  

b) dla obiektów, które zosta y opró nione lub które by y od ogowane, okres konwersji 

wynosi 12 miesi cy  

c) dla obiektów, które zosta y opró nione, wyczyszczone i zdezynfekowane, okres 

konwersji wynosi sze  miesi cy  

d) dla obiektów w wodach otwartych, w cznie z urz dzeniami produkuj cymi ma e, 

okres konwersji wynosi trzy miesi ce. 
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3.1.2 Pochodzenie zwierz t akwakultury 

3.1.2.1 W odniesieniu do pochodzenia zwierz t akwakultury stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) akwakultura ekologiczna opiera si  na hodowli m odych osobników pochodz cych 

od tarlaków z chowu ekologicznego i z ekologicznych jednostek produkcyjnych  

b) wykorzystuje si  gatunki wyst puj ce lokalnie, a celem hodowli jest uzyskanie linii 

lepiej dostosowanych do warunków produkcji, zapewniaj cych zdrowotno  

i dobrostan zwierz t oraz dobre wykorzystanie zasobów paszowych. Dokumentacj  

potwierdzaj c  pochodzenie i traktowanie tych zwierz t przedstawia si  do kontroli 

w a ciwemu organowi lub, w stosownych przypadkach, organowi kontrolnemu lub 

jednostce certyfikuj cej  

c) wybiera si  takie gatunki, które s  odporne i których produkcja nie spowoduje 

znacz cych szkód w stadach dziko yj cych  
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d) do celów hodowli schwytane na wolno ci dzikie zwierz ta lub nieekologiczne 

zwierz ta akwakultury mo na wprowadza  do gospodarstwa jedynie w nale ycie 

uzasadnionych przypadkach, kiedy niedost pna jest hodowla ekologiczna lub je eli 

do jednostki produkcyjnej wprowadzana jest nowa pula genetyczna stada do celów 

hodowlanych po otrzymaniu zezwolenia w a ciwego organu, w celu poprawy jako ci 

genetycznej stada. Zwierz ta te s  utrzymywane w warunkach zarz dzania 

ekologicznego przez co najmniej trzy miesi ce, zanim mo na je wykorzysta  

do celów reprodukcyjnych. W przypadku zwierz t, które s  wymienione 

na czerwonej li cie gatunków zagro onych” IUCN, zezwolenie na stosowanie 

osobników schwytanych na wolno ci mo e zosta  przyznane wy cznie w kontek cie 

programów ochrony uznanych przez odpowiedni organ publiczny odpowiedzialny 

za ochron  

e) w celach odchowu zbiór dziko yj cych m odych osobników akwakultury jest 

w szczególno ci ograniczony do nast puj cych przypadków: 

(i) naturalny nap yw ryb lub larw skorupiaków i m odych osobników w trakcie 

nape niania stawów, systemów zamkni tych i zagród  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     286
ZA CZNI  JUR  PL 
 

(ii) obsadzenie dzikim narybkiem lub larwami skorupiaków z gatunków 

niewymienionych na czerwonej li cie gatunków zagro onych” IUCN 

w ekstensywnych jednostkach akwakultury na terenach podmok ych, takich jak 

w s onawych stawach, w obszarach p ywowych i lagunach przybrze nych, pod 

warunkiem e: 

– dane obsadzenie jest zgodne ze rodkami zarz dzania zatwierdzonymi 

przez odpowiednie organy w celu zapewnienia zrównowa onej 

eksploatacji danych gatunków, oraz 

– zwierz ta s  ywione wy cznie pasz  naturalnie dost pn  w rodowisku  

Na zasadzie odst pstwa od lit. a) do dnia 1 stycznia 2021 r. pa stwa cz onkowskie mog  

zezwoli  na wprowadzanie w celach odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej 

maksymalnie 50 % m odych nieekologicznych, które nale  do gatunków, których 

produkcja nie jest rozwini ta w Unii,, pod warunkiem e co najmniej ostatnie dwie trzecie 

trwania cyklu produkcyjnego odbywa si  w ramach zarz dzania ekologicznego. Takie 

odst pstwo mo e zosta  przyznane na maksymalnie dwa lata i nie jest odnawialne. 
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W przypadku gospodarstw akwakultury zlokalizowanych poza Uni  takie odst pstwo 

mo e zosta  przyznane wy cznie przez organy kontrolne lub jednostki certyfikuj ce 

uznane zgodnie z art. 46 ust. 1 w odniesieniu do gatunków, które nie zosta y wyhodowane 

jako ekologiczne na terytorium kraju, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo, ani 

w Unii. Takie odst pstwo mo e zosta  przyznane na maksymalnie dwa lata i nie jest 

odnawialne. 

3.1.2.2 W odniesieniu do rozmna ania maj  zastosowanie nast puj ce wymogi: 

a) nie stosuje si  hormonów ani substancji pochodnych od hormonów  

b) nie stosuje si  sztucznej indukcji poliploidów, sztucznego krzy owania, klonowania 

ani produkcji linii jednop ciowych, z wyj tkiem metody r cznego sortowania  

c) dokonuje si  wyboru odpowiednich linii. 

3.1.3 ywienie 

3.1.3.1 W odniesieniu do paszy dla ryb, skorupiaków i szkar upni stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) zwierz ta s  ywione paszami zaspokajaj cymi potrzeby ywieniowe zwierz t 

na poszczególnych etapach ich rozwoju  
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b) sposób ywienia okre la si  zgodnie z nast puj cymi priorytetami: 

(i) zdrowie i dobrostan zwierz t  

(ii) wysoka jako , w cznie ze sk adem od ywczym produktu, która zapewnia 

wysok  jako  ko cowego produktu spo ywczego  

(iii) niewielkie oddzia ywanie na rodowisko  

c) ro linny sk adnik paszy jest ekologiczny, a sk adnik paszy uzyskany ze zwierz t 

akwakultury jest produktem akwakultury ekologicznej lub rybo ówstwa 

certyfikowanego jako zrównowa ony, w ramach systemu uznanego przez w a ciwy 

organ zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporz dzeniu (UE) nr 1380/2013  

d) stosowanie nieekologicznych materia ów paszowych pochodzenia ro linnego, 

pochodzenia zwierz cego, z alg lub z dro d y, materia ów paszowych pochodzenia 

mineralnego lub mikrobiologicznego, dodatków paszowych oraz substancji 

pomocniczych w przetwórstwie jest dozwolone wy cznie w przypadku, gdy zosta y 

one dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z niniejszym 

rozporz dzeniem  

e) nie stosuje si  stymulatorów wzrostu ani syntetycznych aminokwasów. 
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3.1.3.2 W odniesieniu do ma  i innych gatunków, które nie s  ywione przez cz owieka, lecz 

ywi cych si  naturalnym planktonem zastosowanie maj  nast puj ce przepisy: 

a) takie zwierz ta filtruj ce zaspokajaj  wszystkie swoje wymogi ywieniowe ze 

rodowiska naturalnego, z wyj tkiem m odych osobników utrzymywanych 

w wyl garniach i podchowalniach  

b) obszary dorastania s  odpowiednie ze zdrowotnego punktu widzenia i s  w bardzo 

dobrym stanie ekologicznym okre lonym w dyrektywie 2000/60/WE albo w dobrym 

stanie rodowiska zdefiniowanym w dyrektywie 2008/56/WE lub ich jako  jest 

równowa na wzgl dem: 

– obszarów produkcyjnych klasy A na mocy rozporz dzenia (WE) 854/2004 

do dnia 13 grudnia 2019 r., lub 

– odpowiednich obszarów klasyfikacji okre lonych w aktach wykonawczych 

przyj tych przez omisj  zgodnie z art. 18 ust. 8 rozporz dzenia 

(UE) 2017/625 z dniem 14 grudnia 2019 r. 

3.1.3.3 Szczegó owe przepisy dotycz ce pasz dla mi so ernych zwierz t akwakultury 

Pasza dla mi so ernych zwierz t akwakultury pochodzi ze róde  wykorzystywanych 

zgodnie z nast puj cymi priorytetami: 

a) ekologiczna pasza pochodz ca z akwakultury  
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b) m czka rybna i olej rybny z ekologicznych okrawków akwakultury pochodz cych 

z ryb, skorupiaków lub mi czaków  

c) m czka rybna i olej rybny oraz materia y paszowe pochodzenia rybnego z okrawków 

ryb, skorupiaków lub mi czaków ju  z owionych do spo ycia przez ludzi w ramach 

zrównowa onego rybo ówstwa  

d) m czka rybna i olej rybny oraz materia y paszowe pochodzenia rybnego z ca ych 

ryb, skorupiaków lub mi czaków z owionych w ramach zrównowa onego 

rybo ówstwa i nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi  

e) ekologiczne materia y paszowe pochodzenia ro linnego lub zwierz cego  udzia  

materia u ro linnego nie przekracza 60 % wszystkich sk adników. 

3.1.3.4 Szczegó owe przepisy dotycz ce pasz dla niektórych zwierz t akwakultury 

Na etapie wzrostowym ryby w wodach l dowych, krewetki z rodziny Penaeidae i krewetki 

s odkowodne i s odkowodne ryby tropikalne s  ywione w nast puj cy sposób: 

a) pasz  naturalnie dost pn  w stawach i jeziorach  
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b) je eli pasza naturalna, o której mowa w lit. a) nie jest dost pna w wystarczaj cych 

ilo ciach, mo na stosowa  ekologiczne pasze pochodzenia ro linnego, najlepiej 

z upraw tego samego gospodarstwa, lub algi. Podmioty prowadz  dokumentacj  

potwierdzaj c  potrzeb  u ycia dodatkowej paszy  

c) je eli pasza naturalna jest uzupe niana zgodnie z lit. b): 

(i) dzienna dawka pokarmowa dla krewetek z rodziny Penaeidae i krewetek 

s odkowodnych (Macrobrac ium spp.) mo e zawiera  maksymalnie 25 % 

m czki rybnej i 10 % oleju rybnego pochodz cych ze zrównowa onego 

rybo ówstwa  

(ii) dzienna dawka pokarmowa dla suma panga (Pangasius spp.) mo e zawiera  

maksymalnie 10 % m czki rybnej lub oleju rybnego pochodz cych ze 

zrównowa onego rybo ówstwa. 
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3.1.4 Ochrona zdrowia 

3.1.4.1 Zapobieganie chorobom 

W odniesieniu do zapobiegania chorobom stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) zapobieganie chorobom opiera si  na utrzymywaniu zwierz t w optymalnych 

warunkach, z uwzgl dnieniem mi dzy innymi wymogów danego gatunku co 

do dobrej jako ci wody, przep ywu i wymiany wody, na optymalnym projekcie 

gospodarstw, na stosowaniu dobrych praktyk w zakresie hodowli i gospodarowania, 

w tym regularnego czyszczenia i dezynfekcji obiektów, na u ywaniu pasz wysokiej 

jako ci, na zapewnieniu odpowiedniej g sto ci obsady oraz na odpowiednim doborze 

ras i linii  

b) dozwolone jest stosowanie immunologicznych leków weterynaryjnych  

c) plan zarz dzania w zakresie zdrowia zwierz t zawiera szczegó y dotycz ce 

bezpiecze stwa biologicznego i praktyk zapobiegania chorobom w cznie z pisemn  

umow  na doradztwo zdrowotne proporcjonalne do wielko ci jednostki produkcyjnej 

podpisan  z wykwalifikowanymi s u bami zajmuj cymi si  zdrowiem zwierz t 

akwakultury i wizytuj cymi gospodarstwo z cz stotliwo ci  nie mniejsz  ni  raz 

w roku, a w przypadku ma y – nie mniejsz  ni  raz na dwa lata  
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d) odpowiednio czy ci si  i dezynfekuje urz dzenia, w których utrzymuje si  zwierz ta, 

sprz t i narz dzia  

e) organizmy porastaj ce usuwa si  wy cznie mechanicznie lub r cznie 

i w stosownych przypadkach wrzuca ponownie do morza w pewnej odleg o ci 

od gospodarstwa  

f) mo na stosowa  wy cznie rodki do czyszczenia i dezynfekcji sprz tu i obiektów 

dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24  

g) w odniesieniu do od ogowania stosuje si  nast puj ce przepisy: 

(i) w a ciwy organ lub, w stosownych przypadkach, organ kontrolny lub 

jednostka certyfikuj ca okre la, czy konieczny jest okres od ogowania, oraz 

okre la jego d ugo , co nale y stosowa  i dokumentowa  po ka dym cyklu 

produkcyjnym w systemie zamkni tym na otwartych wodach  

(ii) jego stosowanie nie jest obowi zkowe w chowie mi czaków  

(iii) w trakcie od ogowania klatki lub inne konstrukcje stosowane w produkcji 

zwierz t akwakultury s  opró nianie, dezynfekowane i pozostawiane puste 

do czasu ich kolejnego u ycia  
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h) w stosownych przypadkach niezjedzon  pasz  dla ryb, odchody oraz martwe 

zwierz ta nale y bezzw ocznie usun , aby unikn  ryzyka znacz cej szkody dla 

rodowiska w odniesieniu do stanu jako ci wód, ograniczy  do minimum zagro enie 

chorobami oraz unikn  przyci gania owadów i gryzoni  

i) wiat o ultrafioletowe i ozon mo na stosowa  wy cznie w wyl garniach 

i podchowalniach  

j) ze wzgl du na biologiczn  kontrol  ektopaso ytów preferuje si  stosowanie ryb-

czy cicieli oraz roztworów wody s odkiej, wody morskiej i chlorku sodu. 

3.1.4.2 Opieka weterynaryjna 

W odniesieniu do opieki weterynaryjnej maj  zastosowanie nast puj ce przepisy: 

a) choroby leczy si  natychmiast, aby zapobiec cierpieniu zwierz t  je eli stosowanie 

produktów fitoterapeutycznych, homeopatycznych i innych jest nieodpowiednie, 

w razie konieczno ci, przy spe nieniu rygorystycznych warunków oraz 

na odpowiedzialno  weterynarza, mo na stosowa  syntetyzowane chemicznie 

alopatyczne weterynaryjne produkty lecznicze, w tym antybiotyki. W stosownych 

przypadkach zostaj  okre lone ograniczenia w odniesieniu do cyklów leczenia oraz 

okresów karencji  

b) dozwolone s  zabiegi zwi zane z ochron  zdrowia ludzi i zwierz t wymagane 

na podstawie przepisów Unii  
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c) je eli pomimo rodków zapobiegawczych s u cych ochronie zdrowia zwierz t, 

o którym mowa w pkt 3.1.4.1 wyst puje problem zdrowotny, mo na stosowa  

leczenie weterynaryjne zgodnie z nast puj c  kolejno ci : 

(i) substancje pochodzenia ro linnego, zwierz cego lub mineralne w roztworze 

homeopatycznym  

(ii) ro liny i wyci gi z nich bez dzia ania znieczulaj cego  oraz 

(iii) substancje, takie jak pierwiastki ladowe, metale, naturalne immunostymulanty 

lub dozwolone probiotyki  

d) stosowanie leczenia alopatycznego jest ograniczone do dwóch serii rocznie 

z wyj tkiem szczepie  i obowi zkowych programów zwalczania chorób. Je eli 

jednak cykl produkcyjny jest krótszy ni  jeden rok, leczenie alopatyczne mo e by  

zastosowane tylko jeden raz. Je eli zostan  przekroczone wskazane ograniczenia 

dotycz ce leczenia alopatycznego, dane zwierz ta akwakultury nie s  wprowadzane 

do obrotu jako produkty ekologiczne  

e) rodki przeciwko paso ytom, inne ni  obowi zkowe programy kontroli chorób 

stosowane przez pa stwa cz onkowskie, mo na stosowa  dwa razy do roku lub jeden 

raz w roku w przypadku cyklu produkcyjnego krótszego ni  18 miesi cy  
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f) okres karencji weterynaryjnego leczenia alopatycznego i leczenia przeciwko 

paso ytom zgodnie z lit. d), w cznie z leczeniem w ramach obowi zkowych 

programów kontroli i zwalczania chorób, jest dwukrotnie d u szy ni  okres karencji, 

o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2001/82/WE, lub wynosi 48 godzin, je eli taki 

okres nie zosta  okre lony  

g) wszelkie stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych, zg asza si  

w a ciwemu organowi lub, w stosownych przypadkach, organowi kontrolnemu lub 

jednostce certyfikuj cej przed wprowadzeniem zwierz t do obrotu jako produktów 

ekologicznych. Stado poddane leczeniu jest wyra nie identyfikowalne. 

3.1.5 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

3.1.5.1 Zakazane s  zamkni te urz dzenia produkcji zwierz cej w sektorze akwakultury 

z systemem recyrkulacji, z wyj tkiem wyl garni i podchowalni lub do produkcji gatunków 

przeznaczonych na pasz  ekologiczn . 

3.1.5.2 Sztuczne podgrzewanie lub sch adzanie wody dozwolone jest wy cznie w wyl garniach 

i podchowalniach. Naturalnej wody z odwiertów geotermalnych mo na u ywa  

do podgrzewania lub sch adzania wody na wszystkich etapach produkcji. 

3.1.5.3 rodowisko zwierz t akwakultury jest zaprojektowane w taki sposób, aby – zgodnie 

ze szczególnymi potrzebami okre lonych gatunków – zwierz ta akwakultury: 

a) dysponowa y wystarczaj c  dla ich dobrostanu przestrzeni  oraz by a stosowana 

odpowiednia g sto  obsady okre lona w aktach wykonawczych, o których mowa 

w art. 15 ust. 3  
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b) przebywa y w wodzie o dobrej jako ci, charakteryzuj cej si  mi dzy innymi 

odpowiednim przep ywem i wymian , wystarczaj c  zawarto ci  tlenu 

i utrzymuj cej niski poziom metabolitów  

c) by y utrzymywane w temperaturze i warunkach o wietlenia zgodnie z wymogami dla 

danego gatunku i z uwzgl dnieniem lokalizacji geograficznej. 

Uwzgl dniaj c wp yw g sto ci obsady na dobrostan produkowanych ryb, monitoruje si  

i bierze pod uwag  stan ryb (uszkodzenia p etw, inne zranienia, tempo wzrostu, 

zachowanie i ogólny stan zdrowia) oraz jako  wody. 

W przypadku ryb s odkowodnych rodzaj dna jest mo liwie zbli ony do wyst puj cego 

w warunkach naturalnych. 

W przypadku karpia i gatunków pokrewnych: 

– dno stanowi naturalna gleba  

– organiczne i mineralne nawo enie stawów i jezior przeprowadza si  tylko przy 

u yciu nawozów i rodków poprawiaj cych w a ciwo ci gleby dopuszczonych 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24, przy maksymalnym 

u yciu 20 kg azotu na ha  

– zakazuje si  stosowania rodków syntezy chemicznej do kontroli ro linno ci wodnej 

i szaty ro linnej znajduj cej si  w wodach s u cych do produkcji. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     298
ZA CZNI  JUR  PL 
 

3.1.5.4 Projekt i budowa zamkni tych systemów wodnych uwzgl dniaj  przep ywy wody 

i parametry fizjochemiczne zapewniaj ce zwierz tom dobry stan zdrowia i dobrostan oraz 

zaspokajaj ce ich potrzeby behawioralne. 

Nale y przestrzega  szczególnych warunków dla systemów produkcji i systemów 

zamkni tych dotycz cych gatunków lub grup gatunków ustanowionych w aktach 

wykonawczych, o których mowa w art. 15 ust. 3. 

3.1.5.5 Jednostki prowadz ce chów na l dzie spe niaj  nast puj ce warunki: 

a) systemy przep ywowe pozwalaj  na monitorowanie i kontrol  pr dko ci przep ywu 

oraz jako ci wody zarówno wp ywaj cej, jak i wyp ywaj cej  

b) co najmniej 10 % obrze a ( miejsca styku woda-l d”) ma naturaln  ro linno . 

3.1.5.6 Systemy zamkni te na morzu spe niaj  nast puj ce warunki: 

a) s  po o one w miejscach, gdzie pr dko  przep ywu wody, g boko  i stopie  

wymiany wody w zbiorniku s  odpowiednie dla ograniczenia do minimum 

oddzia ywania na dno morza i otaczaj ce wody  

b) posiadaj  klatki, których projekt, budowa i utrzymanie s  odpowiednie do warunków 

rodowiska, w którym si  znajduj . 
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3.1.5.7 Zamkni te systemy s  zaprojektowane, umiejscowione i obs ugiwane w sposób 

ograniczaj cy do minimum ryzyko ucieczki zwierz t. 

3.1.5.8 Je eli ryby lub skorupiaki uciekn , podejmuje si  odpowiednie dzia ania w celu 

ograniczenia ich oddzia ywania na lokalny ekosystem, w cznie z od owieniem, 

w stosownych przypadkach. Zachowuje si  dokumentacj  dotycz c  podj tych dzia a . 

3.1.5.9 W odniesieniu do produkcji zwierz t akwakultury prowadzonej w stawach rybnych, 

basenach lub torach wodnych, gospodarstwa s  wyposa one w pod o a stanowi ce 

naturalny filtr, stawy osadowe, filtry biologiczne lub filtry mechaniczne, które b d  zbiera  

odpadowe zwi zki od ywcze, albo wykorzystuj  algi lub zwierz ta (ma e), które 

przyczyniaj  si  do poprawy jako ci wód odp ywowych. W stosownych przypadkach 

monitorowanie wód odp ywowych prowadzi si  w regularnych odst pach czasu. 

3.1.6 Dobrostan zwierz t 

3.1.6.1 Wszystkie osoby zajmuj ce si  utrzymywaniem zwierz t akwakultury maj  niezb dn  

podstawow  wiedz  na temat zdrowia zwierz t i ich potrzeb zwi zanych z dobrostanem, 

a tak e umiej tno ci w tych dziedzinach. 

3.1.6.2 Wszelkie czynno ci przy zwierz tach akwakultury nale y ograniczy  do minimum 

i wykonywa  je bardzo ostro nie. Nale y u ywa  odpowiednich narz dzi i procedur, 

dzi ki którym unika si  stresu i szkód fizycznych zwi zanych z tymi czynno ciami. 

Z ka dym osobnikiem nale y si  obchodzi  w taki sposób, aby ograniczy  do minimum 

szkody fizyczne i stres, i w znieczuleniu, je eli wskazane. Dzia ania zwi zane 

z sortowaniem ogranicza si  do minimum i na tyle, ile wymaga zapewnienie rybom 

dobrostanu. 
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3.1.6.3 Stosowanie sztucznego o wietlenia ogranicza si  w nast puj cy sposób: 

a) przed u enie czasu naturalnego wiat a dziennego nie przekracza okre lonego 

maksimum uwzgl dniaj cego potrzeby etologiczne, warunki geograficzne i ogólne 

zdrowie zwierz t  maksimum to nie mo e przekracza  14 godzin dziennie 

z wyj tkiem, gdy jest to konieczne do celów reprodukcyjnych  

b) unika si  nag ych zmian w intensywno ci wiat a w chwili zmiany o wietlenia 

poprzez stosowanie ciemniaczy lub dyskretnego o wietlenia. 

3.1.6.4 W celu zapewnienia zwierz tom dobrostanu i zdrowia zezwala si  na napowietrzanie. 

Mechaniczne napowietrzacze s  w miar  mo liwo ci zasilane energi  ze róde  

odnawialnych. 

3.1.6.5 Tlen mo e by  stosowany wy cznie w sytuacjach zwi zanych z wymogami dotycz cymi 

zdrowia i dobrostanu zwierz t oraz wy cznie w krytycznych okresach produkcji lub 

transportu w nast puj cych przypadkach: 

a) wyj tkowe przypadki zmiany temperatury, spadku ci nienia atmosferycznego lub 

przypadkowego zanieczyszczenia wody  

b) sporadyczne czynno ci zwi zane z zarz dzaniem stadem, takie jak pobieranie próbek 

i sortowanie  

c) w celu zapewnienia przetrwania stada w gospodarstwie. 
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3.1.6.6 Podejmuje si  odpowiednie rodki w celu ograniczenia do minimum czasu transportu 

zwierz t akwakultury. 

3.1.6.7 Wszelkiego rodzaju cierpienie ogranicza si  do minimum w trakcie ca ego ycia 

zwierz cia, w tym podczas uboju. 

3.1.6.8 Ablacja s upka ocznego, w tym wszelkie podobne praktyki, takie jak podwi zywanie, 

nacinanie i zaciskanie, s  zabronione. 

3.1.6.9 Stosuje si  takie techniki uboju, w których ryby natychmiast trac  przytomno  i staj  si  

nieczu e na ból. Zabiegi przed ubojem wykonuje si  w sposób pozwalaj cy unikn  

zranienia przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum cierpienia i stresu. Przy okre laniu 

optymalnych metod uboju bierze si  pod uwag  ró nice w wielko ci ryb, w gatunkach oraz 

miejscach produkcji. 

3.2 Szczegó owe przepisy dotycz ce mi czaków 
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3.2.1 Pochodzenie jaj lub larw 

W odniesieniu do pochodzenia jaj lub larw stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) jaja lub larwy osobników dziko yj cych spoza granic jednostki produkcyjnej mog  

by  stosowane w przypadku ma y, je eli nie stanowi to znacz cej szkody dla 

rodowiska, jest dozwolone przez miejscowe prawodawstwo, a jaja lub larwy 

osobników dziko yj cych pochodz  z: 

(i) kolonii, które raczej nie przetrwaj  w warunkach zimowych lub stanowi  

nadwy k  w stosunku do zapotrzebowania  lub 

(ii) naturalnych zarodków skorupiaków, mi czaków i innych bezkr gowców 

wodnych osiad ych na kolektorach  

b) w przypadku ostrygi wielkiej (Crassostrea gigas) preferuje si  stada hodowane 

selektywnie, aby ograniczy  sk adanie ikry na wolno ci  

c) zachowuje si  dokumentacj  w zakresie tego, jak, gdzie i kiedy zebrano jaja lub 

larwy osobników dziko yj cych, aby umo liwi  identyfikowalno  do obszaru 

zebrania  

d) jaja lub larwy osobników dziko yj cych mog  by  zbierane wy cznie po udzieleniu 

zezwolenia przez w a ciwy organ. 
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3.2.2 Pomieszczenia i praktyki gospodarskie 

W odniesieniu do pomieszcze  i praktyk gospodarskich stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) produkcj  mo na prowadzi  na tym samym obszarze wód co ekologiczny chów ryb 

i ekologiczn  produkcj  alg w systemie polikultury, co nale y udokumentowa  

w planie zrównowa onego zarz dzania. Chów ma y mo na równie  prowadzi  

w polikulturze razem z chowem limaków, takich jak pobrze ek  

b) ekologiczna produkcja ma y jest prowadzona na obszarach wyznaczonych 

s upkami, p ywakami lub innymi wyra nymi oznaczeniami i, w stosownych 

przypadkach, ograniczonych workami siatkowymi, klatkami lub innymi sztucznymi 

strukturami  

c) w ekologicznym chowie skorupiaków, mi czaków i innych bezkr gowców wodnych 

ogranicza si  do minimum ryzyko dla gatunków chronionych. Je eli stosuje si  sieci 

przeciwko drapie nikom, to ich budowa nie powoduje urazów u ptaków 

nurkuj cych. 
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3.2.3 Chów 

W odniesieniu do chowu stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) chów na sznurach lub innymi metodami wymienionymi w aktach wykonawczych, 

o których mowa w art. 15 ust. 3, mo e by  stosowany w produkcji ekologicznej  

b) chów mi czaków na dnie jest dozwolony jedynie, w przypadku gdy w miejscach 

zbierania i chowu nie wywiera on znacz cego oddzia ywania na rodowisko. Analiza 

oddzia ywania i sprawozdanie b d ce dowodem minimalnego oddzia ywania 

na rodowisko s  dodawane jako osobny rozdzia  do planu zrównowa onego 

zarz dzania i przekazywane przez podmiot w a ciwemu organowi lub, w stosownych 

przypadkach, organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikuj cej przed 

rozpocz ciem dzia a . 

3.2.4 Zarz dzanie 

W odniesieniu do zarz dzania stosuje si  nast puj ce przepisy: 

a) g sto  obsady w produkcji nie przekracza g sto ci obsady nieekologicznych 

mi czaków w danym miejscu. Sortowania, przerzedzania i dostosowywania g sto ci 

obsady dokonuje si  w odniesieniu do biomasy i w celu zapewnienia dobrostanu 

zwierz t oraz wysokiej jako ci produktów  
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b) organizmy porastaj ce usuwa si  mechanicznie lub r cznie i w stosownych 

przypadkach wrzuca ponownie do morza z dala od miejsca produkcji mi czaków. 

W trakcie cyklu produkcji mi czaki mo na potraktowa  jeden raz roztworem wapna 

w celu kontroli konkuruj cych organizmów porastaj cych. 

3.2.5 Szczegó owe przepisy dotycz ce chowu ostryg 

Dozwolony jest chów w koszach na stela ach. Takie lub inne konstrukcje, w których 

utrzymywane s  ostrygi, s  rozstawione w taki sposób, aby unikn  tworzenia ca kowitej 

bariery wzd u  linii brzegowej. Stado umieszcza si  ostro nie na pod o u zale nie 

od pr du p ywowego w celu optymalizacji produkcji. Produkcja spe nia wymogi okre lone 

w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 15 ust. 3. 
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Cz  IV: Przepisy dotycz ce produkcji ywno ci przetworzonej 

W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 11 i 16 

wymogi ustanowione w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji ywno ci 

przetworzonej. 

1. Ogólne wymogi dotycz ce produkcji ywno ci przetworzonej 

1.1 Dodatki do ywno ci i substancje pomocnicze w przetwórstwie oraz inne substancje 

i sk adniki stosowane w przetwórstwie ywno ci, a tak e inne praktyki stosowane 

w przetwórstwie, takie jak w dzenie, spe niaj  zasady dobrej praktyki produkcyjnej1. 

1.2 Podmioty produkuj ce ywno  przetworzon  ustanawiaj  i uaktualniaj  odpowiednie 

procedury opieraj ce si  na systematycznej identyfikacji krytycznych etapów 

przetwórstwa. 

1.3 Stosowanie procedur, o których mowa w pkt 1.2, zapewnia, e wytwarzane produkty 

przetworzone s  zawsze zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 

                                                 
1 Dobre praktyki produkcyjne (GMP) zgodnie z definicj  zawart  w art. 3 lit. a) 

rozporz dzenia omisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej 
praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materia ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z ywno ci  (Dz. U. L 384 z 29.12.2006, s. 75). 
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1.4 Podmioty przestrzegaj  procedur, o których mowa w pkt 1.2, i bez uszczerbku dla art. 28 

wdra aj  te procedury, a w szczególno ci: 

a) podejmuj  rodki ostro no ci  

b) wdra aj  odpowiednie dzia ania w zakresie czyszczenia, monitoruj  ich skuteczno  

i zachowuj  dokumentacj  tych dzia a  

c) zapewniaj , by produkty nieekologiczne nie by y wprowadzane do obrotu 

z oznaczeniem odnosz cym si  do produkcji ekologicznej. 

1.5 Podczas przygotowywania przetwarzane produkty ekologiczne, w okresie konwersji 

i nieekologiczne s  oddzielone od siebie w czasie lub przestrzeni. Je eli w danej jednostce 

przetwórczej s  przetwarzane lub przechowywane produkty ekologiczne, w okresie 

konwersji lub nieekologiczne w jakiejkolwiek ich kombinacji, podmiot: 

a) informuje o tym odpowiednio w a ciwy organ lub, w stosownych przypadkach, 

organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  

b) prowadzi dzia ania w sposób ci g y a  do ca kowitego zako czenia ich produkcji 

w sposób zapewniaj cy ich oddzielenie w czasie lub przestrzeni od podobnych 

dzia a  wykonywanych na produktach wszelkiego innego rodzaju (ekologicznych, 

w okresie konwersji lub nieekologicznych)  
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c) przed dzia aniami i po ich zako czeniu przechowuje produkty ekologiczne, produkty 

w okresie konwersji i produkty nieekologiczne w sposób zapewniaj cy ich 

oddzielenie od siebie w czasie lub przestrzeni  

d) udost pnia aktualizowany rejestr wszystkich dzia a  i przetworzonych ilo ci  

e) podejmuje konieczne rodki w celu zapewnienia mo liwo ci identyfikacji partii 

i unikni cia mieszania si  lub zamiany produktów ekologicznych, w okresie 

konwersji i nieekologicznych  

f) prowadzi dzia ania na produktach ekologicznych lub produktach w okresie konwersji 

wy cznie po odpowiednim oczyszczeniu sprz tu produkcyjnego. 

1.6 Nie stosuje si  produktów, substancji i technik, które odtwarzaj  w a ciwo ci utracone 

w trakcie przetwarzania i sk adowania ywno ci ekologicznej, naprawiaj  skutki zaniedba  

zaistnia ych w trakcie przetwarzania ywno ci ekologicznej lub w inny sposób mog  

wprowadza  w b d w kwestii prawdziwej natury produktów, które maj  by  

wprowadzane do obrotu jako ywno  ekologiczna. 
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2. Szczegó owe wymogi dotycz ce produkcji ywno ci przetworzonej 

2.1 W odniesieniu do sk adu przetworzonej ywno ci ekologicznej spe nione s  nast puj ce 

warunki: 

a) dany produkt wytwarzany jest g ównie ze sk adników pochodzenia rolnego lub 

z produktów przeznaczonych do wykorzystania jako ywno  wymienionych 

w za czniku I  w celu stwierdzenia, czy produkt zosta  wyprodukowany g ównie 

z tych produktów, pod uwag  nie bierze si  dodatków w postaci wody i soli  

b) sk adnik ekologiczny nie wyst puje wraz z takim samym sk adnikiem w postaci 

nieekologicznej  

c) sk adnik w okresie konwersji nie wyst puje wraz z takim samym sk adnikiem 

w postaci ekologicznej lub nieekologicznej. 

2.2 U ycie niektórych produktów i substancji w przetwórstwie spo ywczym 
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2.2.1 W przetwórstwie spo ywczym, z wyj tkiem produktów i substancji z sektora wina, 

do których stosuje si  cz  VI pkt 2, z wyj tkiem dro d y, do których stosuje si  cz  

VII pkt 1.3, mog  by  stosowane tylko dodatki do ywno ci, substancje pomocnicze 

w przetwórstwie i nieekologiczne sk adniki pochodzenia rolnego dopuszczone 

na podstawie art. 24 lub 25 do stosowania w produkcji ekologicznej oraz produkty 

i substancje, o których mowa w pkt 2.2.2. 

2.2.2 W przetwórstwie spo ywczym zezwala si  na u ycie nast puj cych produktów 

i substancji: 

a) preparatów na bazie mikroorganizmów i enzymów spo ywczych zwyczajowo 

stosowanych w przetwórstwie spo ywczym pod warunkiem, e enzymy spo ywcze, 

które maj  zosta  u yte jako dodatki do ywno ci, zosta y dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24  

b) substancji i produktów zdefiniowanych w art. 3 ust. 2 lit. c) i lit. d) ppkt (i) 

rozporz dzenia (WE) nr 1334/2008 znakowanych jako naturalne substancje 

aromatyczne lub naturalne preparaty aromatyczne zgodnie z art. 16 ust. 2, 3 i 4 tego 

rozporz dzenia  

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=24619&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9525/18;Nr:9525;Year:18&comp=9525%7C2018%7C


 

 

9525/18     311
ZA CZNI  JUR  PL 
 

c) barwników do znakowania mi sa i jaj zgodnie z art. 17 rozporz dzenia (WE) 

nr 1333/2008  

d) naturalnych barwników i naturalnych substancji powlekaj cych w przypadku 

tradycyjnego dekoracyjnego barwienia skorup gotowanych jaj, wytwarzanych w celu 

wprowadzenia ich do obrotu w pewnym okresie roku  

e) wody pitnej i ekologicznej lub nieekologicznej soli (zawieraj cej jako g ówny 

sk adnik chlorek sodu lub potasu), powszechnie stosowanych w przetwórstwie 

spo ywczym  

f) minera ów (wraz z pierwiastkami ladowymi), witamin, aminokwasów 

i mikroelementów, pod warunkiem, e: 

(i) ich u ycie w ywno ci przeznaczonej do normalnego spo ycia jest 

bezpo rednio prawnie wymagane” w znaczeniu, e jest bezpo rednio 

wymagane przepisami prawa Unii lub przepisami prawa krajowego zgodnymi 

z prawem Unii, z tym skutkiem, e ywno  ta nie mo e w ogóle by  

wprowadzona do obrotu jako ywno  przeznaczona do normalnego spo ycia, 

je eli te minera y, witaminy, aminokwasy lub mikroelementy nie zostan  

dodane  lub 
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(ii) je eli chodzi o ywno  wprowadzon  do obrotu jako maj c  szczególne cechy 

lub skutki zdrowotne lub ywieniowe lub w odniesieniu do potrzeb 

okre lonych grup konsumentów: 

– w produktach, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) rozporz dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/20131, ich stosowanie jest 

dozwolone na mocy tego rozporz dzenia i aktów przyj tych 

na podstawie jego art. 11 ust. 1 niniejszego rozporz dzenia w odniesieniu 

do tych produktów  lub 

– w produktach obj tych dyrektyw  omisji 2006/125/WE2, ich 

stosowanie jest dozwolone na mocy tej dyrektywy. 

2.2.3 Wy cznie produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania 

w przetwarzaniu na podstawie art. 24 mog  by  stosowane do tego celu. 

                                                 
1 Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 

12 czerwca 2013 r. w sprawie ywno ci przeznaczonej dla niemowl t i ma ych dzieci oraz 
ywno ci specjalnego przeznaczenia medycznego i rodków spo ywczych zast puj cych 

ca odzienn  diet , do kontroli masy cia a oraz uchylaj ce dyrektyw  Rady 92/52/EWG, 
dyrektywy omisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektyw  
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporz dzenia omisji (WE) 
nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35). 

2 Dyrektywa omisji 2006/125/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przetworzonej 
ywno ci na bazie zbó  oraz ywno ci dla niemowl t i ma ych dzieci (Dz.U. L 339 

z 6.12.2006, s. 16). 
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2.2.4 Do celów obliczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 5, stosuje si  nast puj ce wymogi: 

a) niektóre dodatki do ywno ci dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej 

na podstawie art. 24 zalicza si  do sk adników pochodzenia rolnego  

b) preparaty i substancje, o których mowa w pkt 2.2.2 lit. a), c), d), e) i f), nie s  

zaliczane do sk adników pochodzenia rolnego  

c) dro d e i produkty dro d owe zalicza si  do sk adników pochodzenia rolnego. 
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Cz  V: Przepisy dotycz ce produkcji przetworzonej paszy 

W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 11 i 17 

przepisy ustanowione w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji przetworzonej 

paszy. 

1. Ogólne wymogi dotycz ce produkcji przetworzonej paszy 

1.1 Dodatki paszowe, substancje pomocnicze w przetwórstwie oraz inne substancje i sk adniki 

stosowane w przetwórstwie pasz, a tak e inne praktyki stosowane w przetwórstwie, takie 

jak w dzenie, spe niaj  zasady dobrej praktyki produkcyjnej. 

1.2 Podmioty produkuj ce przetworzon  pasz  ustanawiaj  i uaktualniaj  odpowiednie 

procedury opieraj ce si  na systematycznej identyfikacji krytycznych etapów 

przetwórstwa. 

1.3 Stosowanie procedur, o których mowa w pkt 1.2, zapewnia, e wytwarzane produkty 

przetworzone s  zawsze zgodnie z niniejszym rozporz dzeniem. 

1.4 Podmioty przestrzegaj  procedur, o których mowa w pkt 1.2, i wdra aj  te procedury bez 

uszczerbku dla art. 28, a w szczególno ci: 

a) podejmuj  rodki ostro no ci  
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b) wdra aj  odpowiednie dzia ania w zakresie czyszczenia, monitoruj  ich skuteczno  

i zachowuj  dotycz c  ich dokumentacj  

c) zapewniaj , by produkty nieekologiczne nie by y wprowadzane do obrotu 

z oznaczeniem odnosz cym si  do produkcji ekologicznej. 

1.5 Podczas przygotowywania przetwarzane produkty ekologiczne, w okresie konwersji 

i nieekologiczne s  oddzielone od siebie w czasie lub przestrzeni. Je eli w danej jednostce 

przetwórczej s  przetwarzane lub przechowywane produkty ekologiczne, w okresie 

konwersji lub nieekologiczne, w jakiejkolwiek ich kombinacji, podmiot: 

a) informuje o tym odpowiednio organ kontrolny lub jednostk  certyfikuj c  

b) prowadzi dzia ania w sposób ci g y a  do ich ca kowitego zako czenia w sposób 

zapewniaj cy ich oddzielenie w czasie lub przestrzeni od podobnych dzia a  

wykonywanych na produktach wszelkiego innego rodzaju (ekologicznych, w okresie 

konwersji lub nieekologicznych)  

c) przed dzia aniami i po ich zako czeniu przechowuje produkty ekologiczne, produkty 

w okresie konwersji i produkty nieekologiczne, w sposób zapewniaj cy ich 

oddzielenie od siebie w czasie lub przestrzeni  

d) udost pnia aktualizowany rejestr wszystkich dzia a  i przetworzonych ilo ci  
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e) podejmuje konieczne rodki w celu zapewnienia mo liwo ci identyfikacji partii 

i unikni cia mieszania si  lub zamiany produktów w okresie konwersji i produktów 

nieekologicznych  

f) prowadzi dzia ania na produktach ekologicznych lub produktach w okresie konwersji 

wy cznie po odpowiednim oczyszczeniu sprz tu produkcyjnego. 

2. Szczegó owe wymogi dotycz ce produkcji przetworzonej paszy 

2.1 Ekologiczne materia y paszowe lub materia y paszowe w okresie konwersji nie mog  

jednocze nie wchodzi  w sk ad ekologicznych produktów paszowych wraz z takimi 

samymi materia ami paszowymi wyprodukowanymi metod  nieekologiczn . 

2.2 Materia ów paszowych stosowanych lub przetwarzanych w produkcji ekologicznej nie 

przetwarza si  za pomoc  syntetyzowanych chemicznie rozpuszczalników. 

2.3 Do przetwarzania pasz mo na stosowa  wy cznie te nieekologiczne materia y paszowe, 

z alg, pochodzenia zwierz cego lub z dro d y, materia y paszowe pochodzenia 

mineralnego oraz dodatki paszowe i substancje pomocnicze w przetwórstwie, które zosta y 

dopuszczone na podstawie art. 24 do stosowania w produkcji ekologicznej. 

2.4 Wy cznie produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania 

w przetwarzaniu na podstawie art. 24 mog  by  stosowane do tego celu.. 
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Cz  VI: Wino 

1. Zakres stosowania 

1.1. W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 10, 

11, 16 i 18 przepisy ustanowione w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji 

produktów sektora wina, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. l) rozporz dzenia (UE) 

nr 1308/2013. 

1.2 O ile przepisy niniejszej cz ci wyra nie nie stanowi  inaczej, zastosowanie maj  

rozporz dzenia omisji (WE) nr 606/20091 i (WE) nr 607/20092. 

2. Stosowanie niektórych produktów i substancji 

2.1 Produkty sektora wina s  produkowane z surowców ekologicznych. 

                                                 
1 Rozporz dzenie omisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiaj ce niektóre 

szczegó owe zasady wykonania rozporz dzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu 
do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowi zuj cych ogranicze  
(Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 1). 

2 Rozporz dzenie omisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiaj ce niektóre 
szczegó owe przepisy wykonawcze do rozporz dzenia Rady (WE) nr 479/2008 
w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznacze  geograficznych, okre le  
tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 
z 24.7.2009, s. 60). 
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2.2 Do wytwarzania produktów sektora wina, równie  w trakcie praktyk, procesów i zabiegów 

enologicznych stosowane mog  by  wy cznie produkty i substancje dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24, z zastrze eniem warunków 

i ogranicze  ustanowionych w rozporz dzeniu (UE) nr 1308/2013 i rozporz dzeniu (WE) 

nr 606/2009, w szczególno ci w za czniku IA do tego ostatniego rozporz dzenia. 

3. Praktyki enologiczne i ograniczenia 

3.1 Bez uszczerbku dla sekcji 1 i 2 niniejszej cz ci oraz szczegó owych zakazów i ogranicze  

przewidzianych w pkt 3.2, 3.3 i 3.4, dopuszczone s  jedynie praktyki, procesy i zabiegi 

enologiczne, w tym ograniczenia przewidziane w art. 80 i art. 83 ust. 2 rozporz dzenia 

(UE) nr 1308/2013 oraz w art. 3, 5–9 i 11–14 rozporz dzenia (WE) nr 606/2009, a tak e 

w za cznikach do tych rozporz dze , stosowane przed dniem 1 sierpnia 2010 r. 

3.2 Zakazane s  nast puj ce praktyki, procesy i zabiegi enologiczne: 

a) cz ciowe zag szczenie w wyniku sch odzenia zgodnie z cz ci  I sekcja B.1 lit. c) 

za cznika VIII do rozporz dzenia (UE) nr 1308/2013  

b) eliminacja dwutlenku siarki przy zastosowaniu procesów fizycznych zgodnie z pkt 8 

za cznika IA do rozporz dzenia (WE) nr 606/2009  
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c) elektrodializa w celu zapewnienia winowej stabilizacji wina zgodnie z pkt 36 

za cznika IA do rozporz dzenia (WE) nr 606/2009  

d) cz ciowa dealkoholizacja wina zgodnie z pkt 40 za cznika IA do rozporz dzenia 

(WE) nr 606/2009  

e) stosowanie ywic kationitowych w celu zapewnienia winowej stabilizacji wina 

zgodnie z pkt 43 za cznika IA do rozporz dzenia (WE) nr 606/2009. 

3.3 Dozwolone s  nast puj ce praktyki, procesy i zabiegi enologiczne przy spe nieniu 

nast puj cych warunków: 

a) w przypadku obróbki termicznej zgodnie z pkt 2 za cznika IA do rozporz dzenia 

(WE) nr 606/2009, pod warunkiem, e temperatura nie przekracza 75 C  

b) w przypadku odwirowywania i filtracji z oboj tnym filtruj cym rodkiem 

pomocniczym lub bez tego rodka zgodnie z pkt 3 za cznika IA do rozporz dzenia 

(WE) nr 606/2009, pod warunkiem, e rednica porów nie jest mniejsza ni  

0,2 mikrometra. 

3.4 Wszelkie zmiany wprowadzone po dniu 1 sierpnia 2010 r. dotycz ce praktyk, procesów 

i zabiegów enologicznych przewidzianych w rozporz dzeniu (WE) nr 1234/2007 lub 

rozporz dzeniu (WE) nr 606/2009 mog  by  stosowane w ekologicznej produkcji wina 

wy cznie po tym, gdy rodki te zosta y zawarte w niniejszej sekcji 3 jako dopuszczone 

oraz, w razie konieczno ci, po przeprowadzeniu oceny zgodnie z art. 24 niniejszego 

rozporz dzenia. 
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Cz  VII: Dro d e stosowane jako ywno  lub pasza 

W uzupe nieniu ogólnych przepisów dotycz cych produkcji ustanowionych w art. 9, 11, 16, 17 i 19 

przepisy ustanowione w niniejszej cz ci stosuje si  do ekologicznej produkcji dro d y u ywanych 

jako ywno  lub pasza. 

1. Wymogi ogólne 

1.1 Do produkcji dro d y ekologicznych wykorzystywane s  wy cznie pod o a wytworzone 

ekologicznie. Do dnia 31 grudnia 2023 r. zezwala si  jednak na dodawanie do pod o a 

(obliczonego jako masa sucha) do produkcji dro d y ekologicznych do 5% 

nieekologicznego ekstraktu lub autolizatu dro d owego, w przypadku gdy podmioty nie 

maj  mo liwo ci uzyskania ekstraktu lub autolizatu dro d owego z produkcji 

ekologicznej. 

1.2 Dro d e ekologiczne nie mog  wyst powa  w ekologicznej ywno ci ani paszy wraz 

z dro d ami nieekologicznymi. 

1.3 Do produkcji i przygotowania dro d y ekologicznych mo na stosowa  nast puj ce 

produkty i substancje: 

a) substancje pomocnicze w przetwórstwie dopuszczone do stosowania w produkcji 

ekologicznej na podstawie art. 24  

b) produkty i substancje, o których mowa w cz ci IV pkt 2.2.2 lit. a), b) i e). 

1.4 Wy cznie produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania 

w przetwarzaniu na podstawie art. 24 mog  by  stosowane do tego celu. 
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ZBIERANIE, PA OWANIE, TRANSPORT I PRZEC OW WANIE PRODU T W 

1. Zbieranie produktów i ich transport do jednostek przetwórczych 

Podmioty mog  przeprowadza  zbiór produktów ekologicznych, produktów w okresie 

konwersji i produktów nieekologicznych jednocze nie, wy cznie je eli podejmowane s  

w a ciwe rodki zabezpieczaj ce przed mo liwo ci  pomieszania lub zamiany produktów 

ekologicznych, produktów w okresie konwersji i produktów nieekologicznych oraz 

zapewniaj ce identyfikacj  produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji. 

Podmiot przechowuje informacje dotycz ce dni, godzin, trasy i daty zbioru oraz czasu 

przyj cia produktów, dost pne dla organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej. 

2. Pakowanie produktów i ich transport do innych podmiotów lub jednostek 

2.1 Podmioty zapewniaj  transport produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji 

do innych podmiotów lub jednostek, w czaj c hurtowników i detalistów, tylko 

w odpowiednim opakowaniu, pojemnikach lub pojazdach zamkni tych w taki sposób, aby 

nie mo na by o dokona  zamiany zawarto ci bez manipulowania zabezpieczeniem lub 

uszkodzenia zabezpieczenia, oraz zaopatrzonych w etykiety zawieraj ce – bez uszczerbku 

dla innych oznacze  wymaganych przez prawo Unii – co nast puje: 

a) nazw  i adres podmiotu oraz, je eli s  to ró ne podmioty, w a ciciela lub 

sprzedawcy produktu  
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b) nazw  produktu lub opis mieszanki paszowej wraz z odniesieniem do produkcji 

ekologicznej  

c) nazw  i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej, której podlega podmiot  

oraz 

d) w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny partii towaru zgodnie z systemem 

znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym lub uzgodnionym z organem 

kontrolnym lub jednostk  certyfikuj c , który pozwala powi za  parti  towaru 

z ewidencj , o której mowa w art. 34 ust. 5. 

Informacje, o których mowa w lit. a)–d), mog  by  tak e zawarte w dokumencie 

towarzysz cym, je eli dokument taki mo e by  niepodwa alnie powi zany 

z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem transportowym zawieraj cym produkt. 

Dokument towarzysz cy zawiera informacje dotycz ce dostawcy lub przewo nika. 

2.2 Zamkni cie opakowania, pojemnika lub pojazdów nie jest wymagane, w przypadku gdy: 

a) transport odbywa si  bezpo rednio mi dzy dwoma podmiotami, przy czym oba 

podlegaj  systemowi kontroli ekologicznej  
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b) transport obejmuje wy cznie produkty ekologiczne lub wy cznie produkty 

w okresie konwersji  

c) produktom tym towarzyszy dokument zawieraj cy informacje wymagane zgodnie 

z pkt 2.1  oraz 

d) zarówno podmioty wysy aj ce, jak i odbieraj ce s  zobowi zane zachowa  

dokumentacj  tych dzia a  transportowych i udost pnia  j  na danie organu 

kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej. 

3. Szczegó owe przepisy dotycz ce transportu paszy do innych jednostek produkcyjnych lub 

przetwórczych albo obiektów s u cych do przechowywania 

W trakcie transportu paszy do innych jednostek produkcyjnych lub przetwórczych albo 

obiektów s u cych do przechowywania podmioty zapewniaj  spe nienie nast puj cych 

warunków: 

a) w czasie transportu pasze ekologiczne s  skutecznie fizycznie oddzielone od pasz 

w okresie konwersji i pasz nieekologicznych  

b) pojazdy lub pojemniki, w których transportowano produkty nieekologiczne, s  

wykorzystane do transportu produktów ekologicznych lub produktów w okresie 

konwersji wy cznie, je eli: 

(i) przed rozpocz ciem transportu produktów ekologicznych lub produktów 

w okresie konwersji przeprowadzono w a ciwe dzia ania czyszcz ce, których 

skuteczno  zosta a sprawdzona, a podmioty zachowuj  dokumentacj  tych 

dzia a  
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(ii) podmioty zapewniaj  wprowadzenie wszelkich w a ciwych dzia a  

stosownych do zagro e  oszacowanych zgodnie z ustaleniami dotycz cymi 

kontroli i w razie konieczno ci zapewniaj , by produkty nieekologiczne nie 

mog y by  wprowadzane do obrotu z oznaczeniem odnosz cym si  

do produkcji ekologicznej  

(iii) podmiot zachowuje dokumentacj  tych dzia a  transportowych i udost pnia j  

organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikuj cej  

c) transport gotowej paszy ekologicznej lub paszy w okresie konwersji jest oddzielony 

w czasie lub przestrzeni od transportu innych gotowych produktów  

d) w czasie transportu ilo  produktów na pocz tku i ka da oddzielna ilo  dostarczona 

w trakcie dostawy jest rejestrowana. 

4. Transport ywych ryb 

4.1 ywe ryby przewozi si  w odpowiednich zbiornikach z czyst  wod , która zaspokaja ich 

potrzeby fizjologiczne w zakresie temperatury i rozpuszczonego tlenu. 

4.2 Przed transportem ekologicznych ryb i produktów z ryb zbiorniki nale y dok adnie 

wyczy ci , zdezynfekowa  i wyp uka . 
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4.3 Podejmuje si  rodki ostro no ci, aby ograniczy  stres. W trakcie transportu zag szczenie 

zwierz t nie osi ga poziomu uznawanego za szkodliwy dla danego gatunku. 

4.4 W odniesieniu do dzia a , o których mowa w pkt 4.1, 4.2 i 4.3, zachowuje si  odpowiedni  

dokumentacj . 

5. Przyjmowanie produktów od innych podmiotów jednostek 

Podczas przyjmowania produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji 

podmiot sprawdza zamkni cie opakowania, pojemnika lub pojazdu, w przypadku gdy jest 

to wymagane, oraz obecno  oznakowania przewidzianego w sekcji 2. 

Podmiot porównuje informacje na etykiecie, o których mowa w sekcji 2, z informacjami 

w dokumentach towarzysz cych. Wynik tego sprawdzenia jest wyra nie wskazany 

w dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 5. 

6. Szczegó owe przepisy dotycz ce odbierania produktów z pa stw trzecich 

Je eli produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji s  przywo one z pa stwa 

trzeciego, s  one transportowane w odpowiednim opakowaniu lub pojemnikach, 

zamkni tych w sposób zabezpieczaj cy przed podmian  zawarto ci i zaopatrzonych 

w identyfikator eksportera oraz wszelkie inne oznaczenia i numery s u ce 

identyfikowaniu partii produktów oraz, w stosownych przypadkach, w wiadectwo 

kontroli przywozowej z pa stw trzecich. 
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Otrzymuj c produkt ekologiczny lub produkt w okresie konwersji przywieziony z pa stwa 

trzeciego, osoba fizyczna lub prawna, której dostarczono przywo on  przesy k  i która 

otrzymuje j  celem dalszego przetworzenia lub obrotu, sprawdza zamkni cie opakowania 

lub pojemnika oraz, w przypadku produktów importowanych zgodnie z art. 45 ust. 1 lit. b) 

ppkt (iii), sprawdza, czy wiadectwo kontroli, o którym mowa w tym artykule, obejmuje 

rodzaj produktu zawarty w przesy ce. Wynik tego sprawdzenia jest wyra nie wskazany 

w dokumentacji, o której mowa w art. 34 ust. 5. 

7. Przechowywanie produktów 

7.1 Pomieszczeniami do przechowywania produktów zarz dza si  w taki sposób, aby 

zapewni  identyfikacj  partii towaru i unikn  mieszania si  z produktami lub 

substancjami niezgodnymi z przepisami dotycz cymi produkcji ekologicznej lub 

zanieczyszczenia tymi produktami lub substancjami. Mo liwo  jednoznacznej 

identyfikacji produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji zapewnia si  

w ka dym momencie. 

7.2 Nie przechowuje si  rodków produkcji lub substancji innych ni  rodki dopuszczone 

do stosowania w produkcji ekologicznej na podstawie art. 9 i art. 24 w ekologicznych 

jednostkach ekologicznej produkcji ro lin i zwierz t ani w takich jednostkach w okresie 

konwersji. 
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7.3 Zezwala si  na przechowywanie w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie akwakultury 

alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych, w tym antybiotyków, pod 

warunkiem e zosta y one przepisane przez lekarza weterynarii w zwi zku z leczeniem, 

o którym mowa w za czniku II cz  II pkt 1.5.2.2 i cz  III pkt 3.1.4.2 lit. a), oraz e s  

przechowywane w nadzorowanym miejscu i s  wpisane do dokumentacji, o której mowa 

w art. 34 ust. 5. 

7.4 W przypadku gdy podmioty zajmuj  si  produktami ekologicznymi lub w okresie 

konwersji lub nieekologicznymi w jakiejkolwiek z tych kombinacji, i produkty 

ekologiczne lub produkty w okresie konwersji s  przechowywane w obiektach s u cych 

do przechowywania, w których przechowywane s  tak e inne produkty rolne lub rodki 

spo ywcze: 

a) produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji s  oddzielone od innych 

produktów rolnych lub rodków spo ywczych  

b) podejmuje si  wszelkie rodki w celu zapewnienia mo liwo ci identyfikacji 

przesy ek i unikni cia mieszania si  lub zamiany produktów ekologicznych, 

w okresie konwersji i nieekologicznych  

c) przed rozpocz ciem przechowywania produktów ekologicznych lub produktów 

w okresie konwersji przeprowadzono w a ciwe dzia ania czyszcz ce, których 

skuteczno  zosta a sprawdzona, a podmioty zachowuj  dokumentacj  tych dzia a . 

7.5 Wy cznie produkty s u ce do czyszczenia i dezynfekcji dopuszczone do stosowania 

w produkcji ekologicznej na podstawie art. 24 mog  by  stosowane do tego celu. 
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TERMINY, O T RYC  MOWA W ART. 30 

BG: . 

ES: ecológico, biológico, orgánico. 

CS: ekologické, biologické. 

DA: økologisk. 

DE: ökologisch, biologisch. 

ET: mahe, ökoloogiline. 

EL: . 

EN: organic. 

FR: biologique. 

GA: orgánach. 

R: ekološki. 

IT: biologico. 
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LV: biolo isks, ekolo isks. 

LT: ekologiškas. 

LU: biologesch, ökologesch. 

U: ökológiai. 

MT: organiku. 

NL: biologisch. 

PL: ekologiczne. 

PT: biológico. 

RO: ecologic. 

S : ekologické, biologické. 

SL: ekološki. 

FI: luonnonmukainen. 

SV: ekologisk. 
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LOGO PRODU CJI E OLOGICZNEJ UNII EUROPEJS IEJ I ODY 

1. Logo 

1.1 Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej jest zgodne ze wzorem poni ej: 

 

1.2 olorem referencyjnym w systemie Pantone jest zielony Pantone nr 376 i zielony 

(50% cyjan  100% ó ty) w przypadku druku czterokolorowego. 
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1.3 Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej mo e by  równie  stosowane w kolorze 

czarno-bia ym, jak przedstawiono poni ej, jedynie w przypadku gdy zastosowanie wersji 

kolorowej jest niewykonalne: 

 

1.4 Je eli t o na opakowaniu lub etykiecie jest w kolorze ciemnym, mo na zastosowa  

symbole w negatywie, z u yciem koloru t a opakowania lub etykiety. 

1.5 W przypadku gdy stosowane jest kolorowe logo na kolorowym tle, co ogranicza jego 

widoczno , mo na zastosowa  wokó  logo kontur dla wzmocnienia kontrastu z kolorami 

t a. 

1.6 W przypadku gdy na opakowaniu znajduj  si  oznaczenia w tylko jednym kolorze, w logo 

produkcji ekologicznej Unii Europejskiej mo na zastosowa  ten sam kolor. 
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1.7 Wysoko  logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej wynosi co najmniej 9 mm, 

a szeroko  co najmniej 13,5 mm, natomiast proporcja jego wysoko ci do szeroko ci musi 

by  zawsze równa 1:1,5. W przypadku bardzo ma ych opakowa  minimalna wysoko  

logo mo e zosta  wyj tkowo zmniejszona do 6 mm. 

1.8 Wraz z logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej mo na stosowa  elementy graficzne 

lub tekstowe odnosz ce si  do produkcji ekologicznej, pod warunkiem e nie modyfikuj  

one ani ca kowicie nie zmieniaj  charakteru logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej 

ani oznacze  zdefiniowanych zgodnie z art. 32. W przypadku stosowania logo produkcji 

ekologicznej Unii Europejskiej w po czeniu z logo krajowymi lub prywatnymi w kolorze 

zielonym o odcieniu innym ni  przewidziany w pkt 1.2, logo produkcji ekologicznej Unii 

Europejskiej mo e mie  ten sam niestandardowy kolor. 

2. ody 

Format ogólny kodów jest nast puj cy: 

AB-CDE-999 

gdzie: 

a) AB” jest kodem ISO pa stwa, w którym odbywaj  si  kontrole  
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b) CDE” jest terminem z o onym z trzech liter nadanych przez omisj  lub ka de 

pa stwo cz onkowskie, takim jak bio”, öko”, org” lub eko”, stanowi cym 

odniesienie do produkcji ekologicznej  oraz 

c) 999” jest numerem referencyjnym, z o onym z maksymalnie trzech cyfr, 

nadawanym przez: 

(i) w a ciwy organ ka dego pa stwa cz onkowskiego organom kontrolnym lub 

jednostkom certyfikuj cym, którym przekaza  on zadania kontrolne  

(ii) omisj : 

– organom kontrolnym i jednostkom certyfikuj cym uznanym przez 

omisj  na podstawie art. 46, 

– w a ciwym organom pa stw trzecich uznanym przez omisj  

na podstawie art. 48. 
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Wzór certyfikatu 

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ 

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 

1. Numer dokumentu: 

2. (zaznaczy  odpowiednie jedno 
pole) 

Podmiot 

Grupa podmiotów – zob. za cznik 

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

4. Dzia anie(-a) podmiotu lub grupy 
podmiotów (wybra  stosownie 
do przypadku): 

Produkcja rolna 

Przygotowywanie 

Dystrybucja 

Przechowywanie 

Import 

Eksport 

Wprowadzanie do obrotu  

5. Nazwa, adres i kod organu 
kontrolnego lub jednostki 
certyfikuj cej w a ciwych dla 
podmiotu lub grupy podmiotów: 

6. ategoria(-e) produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporz dzenia (UE) 
nr 2018/…+, oraz metody produkcji (wybra  stosownie do przypadku): 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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– nieprzetworzone ro liny 
i produkty ro linne, w tym 
nasiona i inny materia  
rozmno eniowy ro lin 

Metoda produkcji: 

produkcja ekologiczna, z wyj tkiem 
w okresie konwersji 

produkcja w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania na rynek) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

– zwierz ta gospodarskie 
i nieprzetworzone produkty 
zwierz ce 

Metoda produkcji: 

produkcja ekologiczna, z wyj tkiem 
w okresie konwersji 

produkcja w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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– algi i nieprzetworzone produkty 
akwakultury 

Metoda produkcji: 

produkcja ekologiczna, z wyj tkiem 
w okresie konwersji 

produkcja w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

– przetworzone produkty rolne, 
w tym produkty akwakultury, 
do wykorzystania jako ywno  

Metoda produkcji: 

produkcja produktów ekologicznych 

produkcja produktów w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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– pasza 

Metoda produkcji: 

produkcja produktów ekologicznych 

produkcja produktów w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu)  

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

– wino 

Metoda produkcji: 

produkcja produktów ekologicznych 

produkcja produktów w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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– inne produkty wymienione 
w za czniku I do rozporz dzenia 
(UE) 2018/…+ lub nieobj te 
poprzednimi kategoriami (prosz  
okre li ): 

Metoda produkcji: 

produkcja produktów ekologicznych 

produkcja produktów w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna z produkcj  
nieekologiczn  (na podstawie art. 9 ust. 7 
rozporz dzenia (UE) nr 2018/…+ lub 
w przypadku przygotowania, dystrybucji, 
przechowywania, przywozu, wywozu, 
wprowadzania do obrotu) 

Okres wa no ci certyfikatu od dnia ….. 
do dnia ….. 

Niniejszy dokument zosta  wydany zgodnie z rozporz dzeniem (UE) 2018/…+ aby po wiadczy , 
e podmiot lub grupa podmiotów (wybra  stosownie do przypadku) spe nia wymogi tego 

rozporz dzenia. 

Data, miejsce: 

Podpis w imieniu organu kontrolnego lub jednostki certyfikuj cej wystawiaj cego(-j) dokument: 
 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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Za cznik – Wykaz cz onków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporz dzenia (UE) 

nr 2018/…+ 

Nazwa cz onka Adres 

  

  

  

 

                                                 
+ Dz.U.: prosz  wstawi  numer niniejszego rozporz dzenia. 
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LIITE 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, 

luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja 

 

(PE-CONS  EV   toukokuuta ) 

Sivulla 118, 24 artiklan 2 kohdan b alakohdassa: 

on: 

"b) luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettävinä muina kuin 

maatalousperäisinä aineosina ", 

pitää olla: 

"b) luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotannossa käytettävinä muina kuin 

luonnonmukaisina maatalousperäisinä aineosina ". 
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