Nowe rozporządzenie w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych
za uwagę!
i nowe wyzwaniaDziękujemy
dla rolnictwa ekologicznego
3 grudnia 2020 r.
Dorota Metera

Aktualnie…

Prawo UE
◼

3 rozporządzenia

R 834/2007 – 39 str.
R 889/2008 – 133 str.
R 1235/2008 – 105 str. (import z krajów
trzecich)

◼

Prawo krajowe

◼

1 ustawa (+ PROW)
10 rozporządzeń
MRiRW

◼

Zmienione ok. 50 rozporządzeniami

Interpretacja prawa – Wytyczne GIJHARS – 26 + pisma
2

od 1 stycznia 2022 r.

Prawo UE
◼

1 rozporządzenie

R 2018/848 – 120 str.
R 2020/464 – 25 str.

x ? aktów delegowanych
i wdrażających
◼

◼

Prawo krajowe

◼

1 ustawa (+ PROW)
x rozporządzeń
MRiRW

◼

Interpretacja prawa ?
3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/848
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające
rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/848
w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

7) art. 61 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia
1 stycznia 2022 r.”

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2020/1693 z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) 2018/848
w odniesieniu do daty rozpoczęcia jego stosowania

Artykuł 60
Przepisy przejściowe dotyczące zapasów produktów ekologicznych
wytworzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 834/2007

Produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
834/2007 przed 1 stycznia 2022 r. mogą być wprowadzane
do obrotu po tej dacie do wyczerpania zapasów.

Zakres
aktualne

nowe

• żywe lub nieprzetworzone produkty rolne
• w tym produkty akwakultury
• przetworzone produkty rolne przeznaczone
do spożycia, w tym wino
• pasze
• wegetatywny materiał rozmnożeniowy
i nasiona do celów uprawy

•
•
•
•

•

żywe lub nieprzetworzone produkty rolne
w tym produkty akwakultury i pszczelarstwa
w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy
roślin
przetworzone produkty rolne przeznaczone do
wykorzystania jako żywność, w tym wino
pasze

zasady produkcji: królików i zwierząt
jeleniowatych
drożdże, herbata paragwajska, kukurydza
cukrowa, liście winorośli, rdzenie palmowe, kiełki
chmielu, sól morska i inne rodzaje soli, kokon
jedwabnika, naturalne gumy i żywice, wosk
pszczeli, olejki eteryczne, zatyczki z korka
naturalnego, bawełna, wełna, skóry surowe i
skóry niewyprawione, tradycyjne ziołowe
preparaty na bazie roślin

żywienie zbiorowe wyłączone, możliwe krajowe lub prywatne standardy

Znakowanie
aktualne

nowe

•

„rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy
wyprodukowano w UE,
„rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolniczy
wyprodukowano w krajach trzecich,
„rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część surowców
wyprodukowano we Wspólnocie, a część w kraju
trzecim

•

produkty akwakultury - słowo „rolnictwo” zastępuje
się słowem „akwakultura”.

•

oznaczenie „UE” lub „spoza UE” może być zastąpione
lub uzupełnione nazwą kraju, jeśli wszystkie surowce,
z których wytworzono produkt, wyprodukowano w
tym kraju

•

słowa „UE” lub „spoza UE” mogą być zastąpione lub
uzupełnione nazwą państwa lub nazwą państwa i
regionu, jeżeli wszystkie surowce rolne, z których
składa się produkt, wyprodukowano w danym
państwie lub w tym regionie

•

w oznaczeniu „UE” lub „spoza UE” można nie
uwzględniać składników występujących w małej
wagowej ilości, pod warunkiem że łączna ich ilość
wagowa nie przekracza 2% całkowitej ilości surowców
pochodzenia rolniczego

•

w przypadku oznaczenia miejsca, w którym
wyprodukowano surowce rolne, z których składa się
produkt, można nie uwzględniać składników o małym
udziale wagowym, pod warunkiem że łączny udział
tych nieuwzględnianych składników nie przekracza 5%
całkowitej masy surowców rolnych.

•
•

Przetwórstwo
aktualne

nowe

•

•

stosowanie substancji aromatycznych lub preparatów
aromatycznych naturalnych – w rozumieniu art. 16
ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1334/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady i ekologicznych

•

wykluczenie żywności zawierającej wytworzone
nanomateriały lub składającej się z nich

•

minerały (wraz z pierwiastkami śladowymi), witaminy,
aminokwasy i mikroelementy tylko jeśli:
bezpośrednio prawnie wymagane
żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci
oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
i środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę

stosowanie substancji i produktów określonych w art.
1 ust. 2 lit. b) ppkt (i) i art. 1 ust. 2 lit. c) dyrektywy
Rady 88/388/EWG oznakowanych jako naturalne
substancje zapachowe lub naturalne preparaty
zapachowe zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. d) i ust. 2 tej
dyrektywy;
-

•
-

minerały (wraz z pierwiastkami śladowymi), witaminy,
aminokwasy i mikroelementy tylko jeśli:
bezpośrednio wymagane prawem
żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci,
preparaty do początkowego żywienia niemowląt i
preparaty do dalszego żywienia niemowląt oraz
żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i
środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do
kontroli masy ciała

-

Środki do czyszczenia
aktualne

nowe

produkty do czyszczenia i dezynfekowania
budynków i urządzeń do produkcji zwierzęcej
– załącznik VII do rozporządzenia nr
889/2008

produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji
stawów, klatek, basenów, torów wodnych,
budynków lub instalacji stosowanych
w produkcji zwierzęcej

-

produkty służące do czyszczenia i dezynfekcji
budynków i instalacji stosowanych w
produkcji roślinnej, w tym używanych
w gospodarstwie rolnym do przechowywania
– planowana zamknięta lista

-

produkty do czyszczenia i dezynfekcji
obiektów służących do przetwarzania
i przechowywania

Obowiązek kontroli
aktualne

nowe

każdy podmiot gospodarczy na każdym
etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji
produktów, za wyjątkiem sklepów
detalicznych

• każdy podmiot gospodarczy na każdym
etapie produkcji, przygotowania i
dystrybucji produktów, za wyjątkiem
sklepów detalicznych

-

Zwolnienie jeśli:
• sprzedaż nie przekracza 5 000 kg rocznie;
• sprzedaż nie stanowi rocznego obrotu w
odniesieniu do nieopakowanych
produktów ekologicznych
przekraczającego 20 000 EUR
• potencjalny koszt certyfikacji dla
podmiotu przekracza 2 % łącznego obrotu
nieopakowanymi produktami
ekologicznymi sprzedanymi przez ten
podmiot

-

• Certyfikacja grupowa, pod warunkiem
wewnętrznego systemu kontroli

Zasady wyjątkowe i odstępstwa
aktualne

nowe

Ekologiczne nasiona i wegetatywny materiał
Ekologiczne nasiona i wegetatywny materiał rozmnożeniowy, ale możliwe odstępstwo jeśli
rozmnożeniowy, ale możliwe odstępstwo jeśli jest niedostępny, za zgodą właściwego
jest niedostępny, za zgodą właściwego
urzędu - okres przejściowy 15 lat
urzędu

Rozsada ekologiczna
Ekologiczne młode zwierzęta, ale możliwe
odstępstwo jeśli jest niedostępne, za zgodą
właściwego urzędu

Ekologiczne młode zwierzęta, ale możliwe
odstępstwo jeśli jest niedostępne, za zgodą
właściwego urzędu - okres przejściowy 15 lat

100% pasz ekologicznych dla zwierząt
roślinożernych
5% nieekologicznych pasz białkowych dla
drobiu i świń

100% pasz ekologicznych dla zwierząt
roślinożernych
5% nieekologicznych pasz białkowych dla
drobiu i świń - okres przejściowy 15 lat

Uprawa roślin w glebie
aktualne

nowe

Uprawa roślin w glebie, zakaz uprawy
hydroponicznej

Ekologiczne rośliny uprawne, z wyjątkiem
tych, które rosną w sposób naturalny w
wodzie, są produkowane w żywej glebie lub
żywej glebie zmieszanej z materiałami i
produktami dozwolonymi w produkcji
ekologicznej lub nimi nawożonej w
powiązaniu z podglebiem i skałą macierzystą
Zakaz uprawy hydroponicznej

-

produkcja kiełków przez zwilżanie nasion
oraz uzyskiwanie główek cykorii, włączając
zanurzanie w czystej wodzie

-

uprawa roślin ozdobnych i ziół w doniczkach,
które mają być sprzedawane konsumentowi
końcowemu wraz z doniczką;

uprawa siewek lub sadzonek w pojemnikach
do dalszego przesadzania

Zanieczyszczenia
aktualne

nowe

Art. 63 rozporządzenia nr 889/2008

Art. 28 rozporządzenia 2018/848

1. Kiedy zasady kontroli są wprowadzane w
życie po raz pierwszy, odpowiedzialny
podmiot gospodarczy sporządza oraz
przechowuje:
a) pełny opis jednostki lub obiektów lub
działalności;
b) opis wszystkich praktycznych środków,
które mają zostać podjęte na poziomie
jednostki lub obiektów lub działań, w celu
zapewnienia zgodności z zasadami produkcji
ekologicznej;
c) środki ostrożności podejmowane w celu
ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia
niezatwierdzonymi substancjami lub
produktami oraz środki podjęte w celu
zachowania czystości w miejscach
składowania

1. Aby zapobiec zanieczyszczeniu
produktami lub substancjami, które nie
zostały dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3
akapit pierwszy do stosowania w produkcji
ekologicznej, podmioty podejmują
następujące środki ostrożności na każdym
etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji

Artykuł 28
Środki ostrożności w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów
i substancji
1. Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktami lub substancjami, które nie zostały
dopuszczone zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji
ekologicznej, podmioty podejmują następujące środki ostrożności na każdym
etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji:
a) wprowadzają i utrzymują środki, które są proporcjonalne i adekwatne do
celów identyfikacji ryzyka zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych
niedopuszczonymi produktami lub substancjami, w tym systematycznie
identyfikują punkty krytyczne;
b) wprowadzają i utrzymują proporcjonalne i adekwatne środki w celu
zapobiegania ryzyku zanieczyszczenia produkcji i produktów ekologicznych
niedopuszczonymi produktami lub substancjami;
c) dokonują regularnego przeglądu i dostosowania takich środków; oraz
d) przestrzegają innych stosownych wymogów niniejszego rozporządzenia, aby
zapewnić oddzielenie produktów ekologicznych, w okresie konwersji i produktów
nieekologicznych.

Artykuł 28
Środki ostrożności w celu zapobiegania obecności niedopuszczonych produktów
i substancji
2. W przypadku gdy podmiot podejrzewa, że – z uwagi na obecność w produkcie
przeznaczonym do stosowania lub wprowadzania do obrotu jako produkt ekologiczny lub
produkt w okresie konwersji produktu lub substancji, które nie są dopuszczone zgodnie z art.
9 ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej – produkt nie jest zgodny z
niniejszym rozporządzeniem, podmiot ten:
a) identyfikuje i odseparowuje dany(-e) produkt(y);
b) sprawdza, czy podejrzenie może zostać uzasadnione;
c) nie wprowadza danego produktu do obrotu jako produktu ekologicznego lub produktu w
okresie konwersji i nie stosuje ich w produkcji ekologicznej, chyba że podejrzenie można
wykluczyć;
d) w przypadku gdy podejrzenie jest uzasadnione lub gdy nie można go wykluczyć,
niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ lub – w stosownych przypadkach –
odpowiedni organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, podając – w stosownych
przypadkach – dostępne elementy;
e) w pełni współpracuje – z odpowiednim właściwym organem lub, w stosownych
przypadkach, z odpowiednim organem kontrolnym lub jednostką certyfikującą – w zakresie
identyfikacji i zweryfikowania przyczyn obecności niedopuszczonych produktów lub
substancji.

Artykuł 29
Środki, które należy podejmować w przypadku stwierdzenia obecności
niedopuszczonych produktów lub substancji
1. W przypadku gdy właściwy organ lub – w stosownych przypadkach – organ
kontrolny lub jednostka certyfikująca otrzymają uzasadnione informacje na temat
obecności produktów lub substancji, które nie zostały zgodnie z art. 9 ust. 3 akapit
pierwszy dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej, lub zostaną
poinformowane przez podmiot zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. d) lub wykryją takie
produkty lub substancje w produkcie ekologicznym lub produkcie w okresie
konwersji:
a) przeprowadza niezwłocznie urzędowe postępowanie wyjaśniające zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2017/625, celem określenia źródeł i przyczyn w celu
zweryfikowania zgodności z art. 9 ust. 3 akapit pierwszy i z art. 28 ust. 1; takie
postępowanie powinno zostać ukończone najszybciej jak to możliwe, w rozsądnym
terminie, biorąc pod uwagę trwałość danego produktu i złożoność 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 postępowania wyjaśniającego,
o którym mowa w lit. a).

Artykuł 29
Środki, które należy podejmować w przypadku stwierdzenia obecności
niedopuszczonych produktów lub substancji
2. Danego produktu nie wprowadza się do obrotu jako produktu ekologicznego lub
produktu w okresie konwersji w przypadku, gdy właściwy organ lub – w stosownych
przypadkach – organ kontrolny lub jednostka certyfikująca stwierdziły, że dany
podmiot:
a) stosował produkty lub substancje, które nie zostały dopuszczone zgodnie z art. 9
ust. 3 akapit pierwszy do stosowania w produkcji ekologicznej;
b) nie podjął środków ostrożności, o których mowa w art. 28 ust. 1; lub
c) nie podjął środków w odpowiedzi na żądania wystosowane uprzednio przez
właściwe organy, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące.
3. Podmiot będący stroną ma możliwość przedstawienia uwag do wyników
postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 1 lit. a). Właściwy organ lub, w
stosownych przypadkach, organ kontrolny lub jednostka certyfikująca zachowują
dokumentację dotyczącą przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku gdy jest to wymagane dany podmiot podejmuje takie środki
naprawcze, jakie są konieczne, aby zapobiec zanieczyszczeniu w przyszłości.

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/464
z dnia 26 marca 2020 r.
ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych
w celu uznania z mocą wsteczną okresów do celów
konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz
informacji, które mają być dostarczane przez państwa
członkowskie

Uznania z mocą wsteczną okresów do celów konwersji
aktualne

nowe

Art. 36.2 rozporządzenia nr 889/2008

Art. 1.2 rozporządzenia 2018/848

Właściwy organ może zdecydować o uznaniu
z mocą wsteczną jako części okresu konwersji
uprzedniego okresu, w którym:
a) działka - w programie
rolnośrodowiskowym (rozporządzenia nr
1257/1999, 1698/2005 lub w innym
oficjalnym programie
• na tych działkach nie stosowano środków
niedopuszczonych do produkcji
ekologicznej
• b) działki te stanowiły obszary naturalne
lub rolnicze nienawożone środkami
niedozwolonymi w produkcji ekologicznej.
• warunek, że właściwemu organowi
dostarczono wystarczające dowody powyższe warunki były spełnione przez
okres co najmniej trzech lat.

podmiot przekazuje właściwym organom w
państwie członkowskim następujące
dokumenty świadczące o tym, że te działki
rolne stanowiły obszary naturalne lub użytki
rolne i przez okres co najmniej trzech lat nie
były na nich stosowane produkty lub
substancje niedopuszczone do stosowania w
produkcji ekologicznej zgodnie z
rozporządzeniem (UE) 2018/848

Uznanie z mocą wsteczną okresów do celów konwersji
aktualne

nowe

•
•
•
•
•

• wniosek
• mapa
• informacje na temat łącznej powierzchni
działek rolnych, jeśli ma zastosowanie: na
temat charakteru i wielkości bieżącej
produkcji, współrzędne geolokalizacyjne;
• szczegółowa analiza ryzyka
przeprowadzona jednostkę certyfikującą
• w przypadku ryzyka- wyniki analiz próbek
gleby lub roślin pobranych przez organ
kontrolny lub jednostkę certyfikującą
(akredytowane laboratorium) z każdej
działki rolnej,
• sprawozdanie z inspekcji jednostki
certyfikującej po fizycznej kontroli
• wszelkie inne istotne dokumenty uznane
za niezbędne
• ostateczne pisemne oświadczenie organu
kontrolnego lub jednostki certyfikującej

wniosek do jednostki certyfikującej
+ oświadczenie producenta
lub
dowód od strony trzeciej
opinia jednostki certyfikującej po
kontroli gospodarstwa
• przesłanie do WIJHARS
• decyzja WIJHARS
• decyzja jednostki certyfikującej

Środki tymczasowe
Pandemia COVID-19
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/977 z
dnia 7 lipca 2020 r. wprowadzające odstępstwa od
rozporządzeń (WE) nr 889/2008 i (WE) nr 1235/2008 w
odniesieniu do kontroli produkcji produktów ekologicznych
w związku z pandemią COVID-19 – kontrole i audyty zdalne
do 30 września 2020 r.
• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1667 z
dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
wykonawcze (UE) 2020/977 w odniesieniu do okresu
stosowania środków tymczasowych w zakresie kontroli
produkcji produktów ekologicznych – przesunięcie do dnia 1
marca 2021 r.

Dalsze prace nad projektami

• Model certyfikatu
• Katalog niezgodności
• Sprawdzanie dokumentacji, kontrola grup
producentów
• Znakowanie mieszanek nasion roślin do
celów paszowych

Dalsze prace nad projektami rozporządzeń
• Zamknięta lista substancji do czyszczenia i mycia – każdy produkt
będzie musiał być poddany formalnej ocenie i dopuszczeniu (problem
z używaniem tradycyjnych substancji np. gorąca serwatka, koszty,
monopolizacja rynku przez duże firmy), raczej powinna być lista
substancji niedopuszczonych jak w USA
• Stosowanie wyłącznie naturalnych substancji zapachowych
pochodzących z naturalnych składników
• Nowe załączniki z substancjami dodatkowymi i wspomagającymi
Problem z substancjami używanymi w obydwu celach: chlorek sodu,
węglan wapnia, wodorotlenek wapnia, siarczan wapnia, chlorek magnezu
(lub nigari), węglan sodu, kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna,
celuloza.

Konsultacje publiczne
od 4 września do 23 października 2020 r.

Konsultacje publiczne
W ramach Europejskiego Zielonego Ładu cel do 2030 r.:
• co najmniej 25% użytków rolnych ma być ekologiczne
• znaczny wzrost ekologicznej akwakultury
• plan działania dla konsumentów, rolników,
przedsiębiorców, rządów i władz lokalnych
• pobudzenie inwestycji i innowacji w zrównoważone
rolnictwo
• odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie
konsumentów na żywność ekologiczną
• zwiększanie popytu na żywność ekologiczną

Stan rolnictwa ekologicznego w UE i w Polsce
8% powierzchni upraw ekologicznych w UE (2018)
< 3% - Irlandia, Bułgaria, Rumunia, Malta
> 20% - Estonia, Szwecja, Austria (w 2019 r. - 26%)
Polska (2019 r.) - 507 637,13 ha – 3,1%
18 637 rolników (19 207)
1022 przetwórców (910)
1041 handlowców (933)
238 importerów (208)
144 firmy nasienne (181)
25 pszczelarze (27)
33 zbiór roślin dziko rosnących (41)
6 akwakultura (7)

W Polsce po 1 stycznia 2022 r.
•
•
•
•

Czy powstaną grupy z wewnętrznym systemem kontroli ?
Czy będzie heterogeniczny materiał siewny ?
Czy będą nasiona ekologiczne i odmiany ekologiczne ?
Czy będzie zakończone wprowadzanie w błąd rolników nazwami (BIO i EKO)
nawozów, środków ochrony roślin i pasz ?
• Czy będą zasady postępowania w przypadku zanieczyszczenia pól i produktów
ekologicznych konwencjonalnymi środkami ochrony roślin ? Zasady
postępowania w przypadku stwierdzenia DDT sprzed kilkudziesięciu lat, DEET –
repelentu przeciwko owadom, fosforynów i innych substancji np. fosforynów ?
• Czy będzie zaufanie konsumentów do systemu kontroli, jeśli kontrole będą
ograniczone ?
Czas do wejścia w życie nowych przepisów powinniśmy dobrze wykorzystać w
interesie polskich rolników, przetwórców i handlowców, a w rezultacie z korzyścią
dla polskiej gospodarski i polskich konsumentów.

Dziękuję za uwagę
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