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1.

Wstęp

Rolnictwo to jedna z podstawowych działalności człowieka, która zapewnia wyżywienie ludzi na całym świcie. Stosowanie od lat w produkcji rolniczej nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin, organizmów genetycznie modyfikowanych, regulatorów wzrostu, przemysłowych
dodatków do pasz, syntetycznych składników w lekach weterynaryjnych i
w przetwórstwie spożywczym sprawiło, że zostało zachwiane bezpieczeństwo żywności, a tym samym zdrowia ludzi i zwierząt. Postępujące uprzemysłowienie prowadzi do zubożenia gleb w składniki mineralne, skażenia
wód oraz występowania w produktach rolnych pozostałości sztucznych
związków chemicznych. Świadomość tych zagrożeń prowadzi do systematycznego wzrostu produkcji rolniczej w systemie rolnictwa ekologicznego,
które cieszy się prawnym wsparciem zarówno Unii Europejskiej jak i Polski.
Dzięki przepisom prawnym, konsument nabywający produkt znakowany
jako „ekologiczny” ma pewność, że jest on pozbawiony zanieczyszczeń w
postaci pozostałości środków ochrony roślin, hormonów, a w procesie
produkcji nie stosowano sztucznych nawozów oraz GMO.

Ekologiczna uprawa ogórka. Źródło: K.Sambor
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2.

Produkcja ekologiczna szansą polskiego rolnictwa

Produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym praktyki najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę
zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt i produkcji, odpowiadających zapotrzebowaniu rosnącej
liczby konsumentów na produkty wytwarzane przy użyciu naturalnych
środków i procesów. Produkcja ekologiczna pełni zatem podwójną funkcję
społeczną: z jednej strony w odpowiedzi na zapotrzebowanie konsumentów dostarcza na rynek produkty ekologiczne, a z drugiej strony dostarcza
powszechnie dostępne dobra, przyczyniając się do ochrony środowiska i
dobrostanu zwierząt, jak również do rozwoju obszarów wiejskich. Przestrzeganie wysokich norm w zakresie zdrowia, środowiska i dobrostanu
zwierząt przy wytwarzaniu produktów ekologicznych decyduje o jakości
tych produktów.
Zarówno rolnictwo ekologiczne jak i konwencjonalne mają jeden wspólny
cel – produkcję. W drugim przypadku najważniejsza dla producenta jest
maksymalizacja plonu, a tym samym jak największa efektywność ekonomiczna. Nie jest to możliwe bez stosowania chemicznych środków ochrony
roślin czy sztucznych nawozów, co przyczynia się do dużej degradacji środowiska, ale także nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia człowieka.
Na szczęście świadomość konsumencka ciągle wzrasta, co objawia się
wzrostem popytu na produkty ekologiczne.
Rolnictwo ekologiczne jest pro środowiskową metodą gospodarowania,
stosowane zabiegi ukierunkowane są na ochronę środowiska naturalnego.
Badania naukowe potwierdzają, że żywność ekologiczna ma wiele dodatkowych walorów. Polskie rolnictwo ekologiczne ma ogromny potencjał aby
stać się liderem produkcji EKO żywności w Europie. Polak rocznie wydaje
na żywność ekologiczną 7 euro, przeciętny Niemiec wydaje 100 euro, a
Duńczyk 200 euro rocznie. Należy tu wspomnieć, że sektor rolnictwa eko6

logicznego w Polsce zaczął wytwarzać produkty ekologiczne znacznie później niż Dania czy Niemcy. Obecnie rynek produktów ekologicznych w Polsce należy do najdynamiczniej rozwijających się i najbardziej perspektywicznych sektorów produkcji i handlu w kraju. Aktualnie, wg danych
IJHARS, największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmują
w Polsce kolejno: zboża uprawiane na ziarno, trwałe użytki zielone, rośliny
korzeniowe i bulwiaste, świeże warzywa i truskawki, owoce, jagodowe
oraz orzechy. Inne uprawy ekologiczne w Polsce to rośliny oleiste, rośliny
włókniste, kapustne. W gospodarstwach ekologicznych najczęściej prowadzony jest chów drobiu, owiec i bydła, choć Polska słynie z produkcji certyfikowanych jabłek oraz owoców miękkich, m.in.: truskawek, jagód, aronii i
porzeczek. W Polsce zaczyna się rozwijać także produkcja ekologicznego
mleka oraz wyrób certyfikowanych serów. Wysoka cena produktów ekologicznych rekompensuje producentom zwiększone nakłady. System sprzedaży produktów ekologicznych w Polsce gdzie produkt trafia bezpośrednio
od rolnika do klienta również się rozwija. Pominięcie pośredników obniża
koszty zakupów oraz sprawia, że cały zysk trafia do rolnika.
Moda na ekologiczną żywność w Polsce bez wątpienia będzie wzrastała,
sprzyjać temu będzie wzrost zamożności rodzin, wiele osób będzie inwestowało w zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. Rolnictwo ekologiczne
to wielka szansa dla polskich rolników i przetwórców żywności, nowe miejsca pracy i możliwość rozwoju gospodarczego i społecznego polskiej wsi.

Źródło: CDR O/Radom
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3.

Obowiązujące przepisy prawne

Przepisy unijne
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. WE L 189 z 20.07.2007, str.1, z późn. zm.).
Rozporządzenie ustala cele i zasady wszystkich etapów produkcji,
przygotowania, dystrybucji produktów rolnictwa ekologicznego oraz
ich kontroli, a także stosowania na etykietach i w reklamach oznaczeń
odnoszących się do produkcji ekologicznej.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008
r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej (Dz. Urz. WE L 250 z 18.09.2008, str.1, z późn. zm.).
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady dotyczące produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli produktów rolnictwa ekologicznego.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008
r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących
przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. WE
L 334 z 12.12.2008, str.25, z późn. zm.).
Rozporządzenie dotyczy importu produktów ekologicznych.

Przepisy krajowe
Uzupełnieniem przepisów unijnych jest w Polsce Ustawa z dnia 25 czerwca
2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353 i 1824, z
późn. zm. oraz z 2020r. poz. 285 i 425) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, tj. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z wykazem wszystkich aktów prawnych można zapoznać się wchodząc na
poniższy link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/akty-prawne2
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4.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie produkcji ekologicznej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848 z dnia
30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.
Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str.1, z późn. zm.) zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym UE i weszło w życie z dniem 17 czerwca 2018 r.
Proces legislacyjny poprzedził trwający przeszło sześć lat przegląd prawa w
tej dziedzinie oraz szeroko prowadzone konsultacje społeczne. Konieczność stworzenia nowej regulacji uzasadniona jest potrzebą aktualizacji
obowiązujących przez ostatnie 20 lat przepisów, aby dostosować je do
dynamicznie rozwijającego się sektora produkcji ekologicznej. Nowe rozporządzenie będzie miało decydujący wpływ na rozwój rynku produktów
ekologicznych, jak również na działania rolników ekologicznych, przetwórców, handlowców, jednostki certyfikujące, naukowców, a także konsumentów. Przyjęte przepisy mają być proste i zharmonizowane, a ich wejście w życie ma doprowadzić z jednej strony do podniesienia zaufania konsumentów do żywności ekologicznej, z drugiej zaś do zmniejszenia obciążeń związanych z funkcjonowaniem produkcji ekologicznej. Realizacja tych
ambitnych założeń może napotkać liczne przeszkody praktyczne.

Decyzja ws. przesunięcia terminu stosowania nowych przepisów
dotyczących rolnictwa ekologicznego
Zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów
ekologicznych w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania oraz
niektórych innych dat, o których mowa w tym rozporządzeniu zmieniające
datę stosowania nowego rozporządzenia na 1 stycznia 2022 r. Przepisy
nowego rozporządzenia będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. a
nie jak dotąd zakładano od 1 stycznia 2021r. Głównym powodem zmiany
9

terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 2018/848 był wybuch
pandemii COVID-19, która w dużym stopniu spowolniła prace ustawodawcze. Skutkiem tego niektóre państwa członkowskie nie były odpowiednio
przygotowane na wejście w życie nowych przepisów. Ustawodawca unijny
podkreśla: „Biorąc pod uwagę skalę pandemii COVID-19 i związany z nią
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego, jej rozwój epidemiologiczny, a
także dodatkowe zasoby potrzebne państwom członkowskim i podmiotom,
należy odroczyć datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE)
2018/848 o rok”.

Najważniejsze zmiany - cele, przedmiot i zakres stosowania
Nowe regulacje prawne mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji
dla producentów przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów. Oprócz zakresów produkcji, które obecnie są
regulowane przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, a mianowicie:
– żywe i nieprzetworzone produkty rolnicze: zwierzęta (w tym produkty akwakultury), rośliny, materiał rozmnożeniowy, grzyby,
– produkty przetworzone,
– pasze,
będzie można produkować, certyfikować i znakować również (załącznik nr
I do rozporządzenia 2018/848):
– drożdże używane jako żywność i pasza,
– herbata paragwajska, kukurydza cukrowa, liście winorośli, rdzenie
palmowe, kiełki chmielu i inne podobne jadalne części roślin i wytwarzane z nich produkty,
– sól morska i inne rodzaje soli stosowane w żywności i paszy,
– kokon jedwabnika nadający się do zwijania,
– naturalne gumy i żywice,
– wosk pszczeli,
– olejki eteryczne,
– zatyczki z korka naturalnego, nieaglomerowane i bez żadnych substancji wiążących,
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–
–
–

bawełna, niezgrzeblona i nieczesana,
skóry surowe i skóry niewyprawione,
tradycyjne ziołowe preparaty na bazie roślin.

Dotychczasowe ważne cele, takie jak zrównoważenie, sprawne działanie
rynku czy uczciwa konkurencja, które zapewniają rolnikom należny dochód
oraz zaufanie konsumentów, uzupełniono o nowe wyzwania: krótkie łańcuchy dostaw oraz produkcja lokalna. Innymi istotnymi zagadnieniami w
nowych przepisach są: różnorodność genetyczna, odporność odmian i ras
na choroby, długowieczność oraz dostosowanie do różnorodnych lokalnych warunków glebowych i klimatycznych.

Produkcja ekologiczna- najważniejsze regulacje i zmiany
Nowe rozporządzenie zapewnia uproszczenia dla rolników. Na przykład
drobni producenci rolni od teraz będą mogli wybrać opcję certyfikacji grupowej: „Należy zezwolić na system certyfikacji grupowej celem ograniczenia kosztów kontroli i certyfikacji oraz powiązanych obciążeń administracyjnych, wzmocnienia lokalnych powiązań, przyczynienia się do wzmocnienia rynków zbytu oraz zapewnienia równych szans w stosunku do podmiotów z państw trzecich. Z tej przyczyny należy wprowadzić i zdefiniować
pojęcie „grupy podmiotów” i ustanowić przepisy odzwierciedlające potrzeby małych gospodarstw i podmiotów i ich możliwości pod względem zasobów”
Do tej pory certyfikacja grupowa był możliwa dla producentów w krajach
trzecich. Celem unijnego prawodawcy jest ograniczenie kosztów kontroli
oraz certyfikacji, zmniejszenie biurokracji, wzmocnienie lokalnych powiązań oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów z
państw trzecich. Jest to szansa dla małych gospodarstw, dla których indywidualna certyfikacja to duże obciążenie finansowe. Producenci będą mogli organizować się w grupy (podmiot prawny), sprzedawać swoje produkty jako grupa oraz będą posiadać wspólny system wewnętrznej kontroli
jakości. Jednostki certyfikujące będą mogły wydać certyfikat ekologiczny
11

dla grupy. Poszczególni członkowie nie są uprawnieni do indywidualnego
certyfikatu. Jest możliwość posiadania indywidualnego certyfikatu przez
członka grupy, ale pod warunkiem, że zakres jego certyfikatu jest inny niż
zakres w grupie. W przypadku poważnego naruszenia przepisów przez
jednego członka, cała grupa może stracić certyfikat. Tym samym producent należący do grupy, który nie popełnił żadnego uchybienia, może zostać pozbawiony możliwości sprzedaży swoich produktów jako ekologiczne. Nie wiadomo czy poszczególni producenci, u których nie przeprowadzono kontroli przez jednostkę certyfikująca, będą mogli skorzystać z dopłat w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”.
„W dniu 28 czerwca 2017 r. w ramach zwykłej procedury ustawodawczej
osiągnięto porozumienie, zgodnie z którym produkcja ekologiczna powinna
opierać się na odżywianiu roślin przede wszystkim poprzez ekosystem gleby i powinna mieć miejsce na podłożu glebowym, a uprawy bezglebowe
roślin na wyniesionych zagonach nie powinny już od tej daty być więcej
dozwolone. Aby zapewnić podmiotom, które przed tą datą rozwinęły taką
działalność gospodarczą możliwość dostosowania się, należy pozwolić im,
by przez okres 10 lat, począwszy od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, zachowały swoje powierzchnie produkcyjne certyfikowane przed tą datą przez ich organy krajowe jako ekologiczne na mocy
rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Z informacji przekazanych Komisji przez
państwa członkowskie wynika, że taka działalność była 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 być przedmiotem sprawozdania Komisji, które ma być
opublikowane pięć lat po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.”
W dalszym ciągu możliwa jest tylko uprawa w żywej glebie lub w żywej
glebie zmieszanej z materiałami i produktami dozwolonymi w produkcji
ekologicznej, która ma powiązanie z podglebiem i skałą macierzystą. Na
zasadzie odstępstwa dozwolono uprawę w pojemnikach rozsad, ziół i ro12

ślin ozdobnych, które mają być sprzedawane konsumentowi wraz z doniczką oraz uprawy cykorii sałatowej i produkcji kiełków.
„Dozwolone powinny jednak być niektóre praktyki uprawy niepowiązane z
glebą, takie jak produkcja kiełków roślin lub główek cykorii oraz produkcja
roślin ozdobnych i ziół w doniczkach, sprzedawanych w doniczkach konsumentom, co do których nie dostosowano zasady uprawy na podłożu glebowym lub nie ma ryzyka, że konsument zostanie wprowadzany w błąd co
do metody produkcji. Aby ułatwić produkcję ekologiczną na wcześniejszym
etapie uprawy roślin, dozwolona powinna być także uprawa siewek lub
sadzonek w pojemnikach do dalszego przesadzania.”
„W związku ze stopniowym wycofywaniem odstępstw dotyczących stosowania nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, nieekologicznie utrzymywanego drobiu oraz nieekologicznych zwierząt gospodarskich
do celów rozrodu Komisja powinna przeanalizować kwestię dostępności
takiego materiału w postaci ekologicznej na unijnym rynku. W tym celu
oraz na podstawie danych dotyczących dostępności materiału ekologicznego zebranych za pośrednictwem bazy danych i systemów ustanowionych
przez państwa członkowskie Komisja powinna po pięciu latach od rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia przedstawić Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat dostępności oraz powodów
ewentualnego ograniczonego dostępu podmiotów ekologicznych do takiego materiału.”

Uproszczenie przepisów dotyczących produkcji za sprawą stopniowego znoszenia odstępstw
Nadal będą dopuszczalne uzasadnione wyjątki, takie jak - tymczasowe
zastąpienie składnika ekologicznego składnikiem nieekologicznym w przypadku ograniczenia zasobów, ale będą one ograniczone w czasie (maksymalnie 6 miesięcy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o taki sam
okres). Niektóre odstępstwa mogą być zakończone lub przedłużone poza
wyznaczona datę:
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–

możliwość użycia nieekologicznego materiału roślinnego do rozmnażania (do 31.12.2035 r.),
– wprowadzenie do stada nieekologicznego drobiu (< 3 dni), nieekologicznych młodych zwierząt (do 31.12.2035 r.),
– możliwość wprowadzania nieekologicznych samców i samic nieródek (brak daty),
– możliwość zastosowania 5% pasz białkowych dla świń i drobiu (do
31.12.2025 r.)
„Produkty wytwarzane w okresie konwersji nie powinny być wprowadzane
do obrotu jako produkty ekologiczne. Aby uniknąć ryzyka dezorientacji i
wprowadzenia w błąd konsumentów, produkty te nie powinny także być
wprowadzane do obrotu jako produkty w okresie konwersji, z wyjątkiem
materiału rozmnożeniowego roślin oraz produktów spożywczych pochodzenia roślinnego oraz produktów paszowych pochodzenia roślinnego,
które zawierają tylko jeden składnik roślinny pochodzenia rolnego, a we
wszystkich przypadkach – pod warunkiem że przed zbiorem zachowano
okres konwersji wynoszący co najmniej 12 miesięcy.”
W rozporządzeniu uregulowane są ogólne zasady oraz szczegółowe wytyczne do produkcji w okresie konwersji. Zasadniczo produkty wytworzone
w tym czasie nie są wprowadzane do obrotu jako ekologiczne, ani jako
wytworzone w okresie konwersji. Po spełnieniu wymagań nowego rozporządzenia niektóre produkty mogą być wprowadzane do obrotu jako produkty w okresie konwersji (np. materiał rozmnożeniowy roślin, jednoskładnikowe produkty i pasze pochodzenia roślinnego) pod warunkiem
zachowania dwunastomiesięcznego okresu konwersji.

Kontrola i certyfikacja
Nowe przepisy podtrzymują obowiązek kontroli podmiotów prowadzących
działalność związaną z produkcją oraz dystrybucją żywności ekologicznej.
Nowością jest możliwość odejścia od obowiązku corocznych kontroli na
rzecz kontroli przeprowadzanych co dwa lata. Będzie to możliwe w przypadku, gdy wcześniejsze kontrole danego podmiotu lub danej grupy pod14

miotów nie wykazały żadnych przypadków niezgodności, które mogłyby
wpływać na integralność produktów ekologicznych. Szczegółowy zakres
kontroli pozostaje bez zmian.
„Małe sklepy detaliczne niesprzedające produktów ekologicznych innych
niż opakowane produkty ekologiczne, stwarzają względnie niskie ryzyko
niezgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej i dlatego nie
powinny one podlegać nieproporcjonalnym obciążeniom ze względu na
sprzedaż produktów ekologicznych. Nie powinny one zatem podlegać obowiązkom zgłaszania i certyfikacji, ale powinny nadal podlegać kontrolom
urzędowym przeprowadzanym w celu weryfikacji przepisów dotyczących
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Podobnie,
małe sklepy detaliczne sprzedające nieopakowane produkty ekologiczne
powinny podlegać kontrolom urzędowym, ale w celu ułatwienia wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych państwa członkowskie powinny
mieć możliwość zwolnienia takich sklepów z obowiązku certyfikowania ich
działalności.”
Podmioty, które sprzedają nieopakowane produkty ekologiczne inne niż
pasza bezpośrednio konsumentowi końcowemu będą musiały zgłosić się
do systemu, lecz nie muszą podlegać obowiązkowi posiadania certyfikatu
pod warunkiem spełniania wymogów, o których mowa w art. 35 ust. 8.
Będzie też możliwość wyłączenia z systemu certyfikacji detalistów, u których sprzedaż :
– nie przekracza 5 000 kg rocznie;
– nie stanowi rocznego obrotu w odniesieniu do nieopakowanych
produktów ekologicznych przekraczającego 20 000 EUR; lub
– potencjalny koszt certyfikacji dla podmiotu nie przekracza 2 %
łącznego obrotu nieopakowanymi produktami ekologicznymi
sprzedanymi przez ten podmiot.
Producenci w dalszym ciągu będą mieli obowiązek wprowadzania i stosowania środków ostrożności w celu zapobiegania obecności niedozwolonych substancji w żywności ekologicznej. Rolnik, przetwórca, handlowiec
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ma obowiązek samokontroli. Oznacza to, że jest odpowiedzialny za wprowadzenie środków ostrożności na każdym etapie produkcji i dystrybucji.
Gdy podmiot nabierze podejrzeń, że w produkcie są substancje niedopuszczalne, to będzie zobowiązany do podjęcia wszystkich dostępnych środków w celu identyfikacji zagrożenia i odseparowania produktów, a także
do zawiadomienia właściwych organów, które rozpoczną urzędowe postępowanie wyjaśniające. W tym czasie produkt nie może być wprowadzony
do obrotu jako produkt ekologiczny. Odpowiedzialność będzie ponosił
podmiot, u którego stwierdzono nieprawidłowości.

Import
„Należy dalej udoskonalać przepisy regulujące przywóz produktów zgodnych z unijnymi przepisami dotyczącymi produkcji i znakowania, w związku
z którymi podmioty zostały poddane kontroli przez organy kontrolne i jednostki certyfikujące uznane przez Komisję do prowadzenia kontroli i certyfikacji w dziedzinie produkcji ekologicznej w państwach trzecich. Należy w
szczególności ustanowić wymogi dotyczące jednostek akredytujących, które akredytują jednostki certyfikujące do celów przywozu do Unii produktów
ekologicznych zgodnych z wymogami, celem zapewnienia równych szans w
zakresie nadzoru nad jednostkami certyfikującymi ze strony Komisji. Ponadto niezbędne jest zapewnienie Komisji możliwości bezpośredniego kontaktowania się z jednostkami akredytującymi oraz właściwymi organami w
państwach trzecich, by usprawnić odpowiednio nadzór nad organami kontrolnymi i jednostkami certyfikującymi. W przypadku produktów przywożonych z państw trzecich lub z niektórych regionów najbardziej oddalonych
Unii, ze szczególnymi warunkami klimatycznymi i lokalnymi, należy przewidzieć możliwość udzielania przez Komisję specjalnych zezwoleń na stosowanie produktów i substancji w produkcji ekologicznej.”
W nowym rozporządzeniu ujednolicono przepisy dotyczące importu produktów ekologicznych z państw trzecich na rynek UE. Zmiana ma zapewnić
równe warunki prowadzenia działalności pomiędzy podmiotami z krajów
trzecich, a państwami UE. Komisja przedstawi wykaz organów i jednostek
16

certyfikujących, do celów kontroli i certyfikacji na tych samych zasadach
jak w UE, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. nawozów i środków
ochrony roślin tradycyjnie stosowanych w rolnictwie ekologicznym w tych
krajach. Dotychczas obowiązujące umowy handlowe między krajami trzecimi (Argentyna, Australia, Kanada, Chile, Kostaryka, Indie, Izrael, Japonia,
Republika Korei Południowej, Szwajcaria, Tunezja, USA, Nowa Zelandia), a
UE będą renegocjowane.

Zasady produkcji dla przetwórców
Od 2022r. znacznie ograniczone zostanie wykorzystywanie substancji zapachowych. Obecnie są dopuszczone aromaty tzw. naturalne i identyczne
z naturalnymi. W nowych przepisach dopuszczone są tylko aromaty z niektórych składników, np. “naturalny aromat cytrynowy”, jeśli co najmniej
95% składników pochodzi z cytryny. Zostanie też przygotowana lista środków do mycia i dezynfekcji.
„Jednakże by uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd co do ekologicznego charakteru całego produktu, należy ograniczyć wykorzystanie
tego logo do produktów, które zawierają wyłącznie lub niemal wyłącznie
składniki ekologiczne. Dlatego też nie należy zezwalać na stosowanie tego
logo do znakowania produktów w okresie konwersji lub produktów przetworzonych, w których mniej niż 95% masy składników pochodzenia rolnego to składniki ekologiczne.”
Bardziej elastyczne będzie podejście do znakowania żywności ekologicznej.
Będzie można oznaczyć produkt “Rolnictwo Polska” jeśli co najmniej 95%
składników zostało wyprodukowane w Polsce (obecnie 98%). Będzie też
można wskazać region, jeśli 95% składników pochodzi z tego miejsca.

Bazy danych
„Aby wspierać produkcję ekologiczną i z uwagi na potrzebę posiadania
miarodajnych danych, należy gromadzić i przekazywać rolnikom oraz
podmiotom informacje i dane dotyczące dostępności na rynku ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i materiału rozmnożeniowego
17

roślin w okresie konwersji, ekologicznych zwierząt i ekologicznych młodocianych osobników zwierząt akwakultury. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić, by na ich terytorium zostały utworzone i były regularnie aktualizowane bazy danych i systemy zawierające takie informacje,
a Komisja powinna podawać takie informacje do wiadomości publicznej.”
Nowym jest przepis nakładający na każde państwo obowiązek utworzenia i
regularnego aktualizowania baz danych zawierających wykaz dostępnego
na jego terytorium ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin i
materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji, zwierząt ekologicznych i ekologicznych młodocianych osobników zwierząt akwakultury
do dalszego chowu. Proponowane rozwiązania mają na celu zapewnienie
dostępności rzetelnej informacji rynkowej dla producentów ekologicznych.

Źródło: CDR O/Radom
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