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Dotychczasowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego
Przepisy UE
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 - Obowiązuje
od 1 stycznia 2009 r. (42 artykuły i 1 załącznik)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.
uszczegóławia rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r.
dotyczy przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich
Przepisy krajowe
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym - obowiązuje od sierpnia 2009 r.
Rozporządzenia MRiRW

Dotychczasowe przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (…)
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin,
zmieniające rozporządzenia 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, rozporządzenia 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 uchylające
rozporządzenia 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 decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie
kontroli urzędowych)

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 r.
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 – od 1 stycznia 2022 r.
Obowiązujące:
7 rozporządzenia wykonawcze
14 rozporządzeń delegowanych

Projektowane:
Kolejne rozporządzenia

Komisja wraz z PCZ zadecydowała że będzie uruchamiać procedury do wszystkich
możliwych aktów prawnych jakie może wydać w oparciu o rozporządzanie PEiR 2018/848
Przepisy krajowe
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej – projekt zgłoszony do
aktualizacji wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 r.
Rozporządzanie PEiR 2018/848
Rozdział I Przedmiot, zakres stosowania definicje
Rozdział II Cele i zasady produkcji ekologicznej
Rozdział III Przepisy dotyczące produkcji
Rozdział IV Znakowanie
Rozdział V Certyfikacja
Rozdział VI Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe
Rozdział VII Handel z państwami trzecimi
Rozdział VIII Przepisy ogólne
61 artykułów i 6 załączników

Przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego od 2022 r.
Rozporządzanie PEiR 2018/848
rozporządzenie ustanawia zasady produkcji ekologicznej oraz przepisy
dotyczące produkcji ekologicznej, związanej z tym certyfikacji, oraz
stosowania przy znakowaniu i w materiałach reklamowych oznaczeń
odnoszących się do produkcji ekologicznej, a także przepisy dotyczące
dodatkowych kontroli oprócz kontroli ustanowionych w rozporządzeniu
(UE) 2017/625.

Zakres
• Rozporządzanie PEiR 2018/848
a) żywe lub nieprzetworzone produkty
rolne, w tym nasiona i inny materiał
rozmnożeniowy roślin;
b) przetworzone produkty rolne
przeznaczone do wykorzystania jako
żywność;
c) pasze;

• Rozporządzenie będzie stosowane także do:
Drożdże używane jako żywność lub pasza
-Yerba mate, 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
-Wosk pszczeli
-Olejki eteryczne
-Naturalne gumy i żywice
-Kokon jedwabnika nadający się do zwijania
-Zatyczki z korka
-I inne..
w załączniku I do tego rozporządzenia

Cele produkcji ekologicznej
W produkcji ekologicznej dąży się do osiągnięcia następujących ogólnych celów:
a) przyczynianie się do ochrony środowiska i klimatu;
b) utrzymywanie długotrwałej żyzności gleby;

c) przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej;
d) znaczne przyczynianie się do utrzymania nietoksycznego środowiska;

e) przyczynianie się do wysokich norm dobrostanu zwierząt oraz – w szczególności
– do zaspokajania potrzeb behawioralnych charakterystycznych dla danego
gatunku zwierząt;
f) zachęcanie do stosowania krótkich łańcuchów dostaw i produkcji lokalnej
w różnych obszarach Unii;

Cele produkcji ekologicznej cd.
g) zachęcanie do zachowania ras rzadkich lub lokalnych ras zagrożonych
wyginięciem;
h) przyczynianie się do rozwoju podaży materiału genetycznego roślin
dostosowanego do szczególnych potrzeb i celów rolnictwa ekologicznego;

i) przyczynianie się do wysokiego poziomu różnorodności biologicznej,
w szczególności poprzez stosowanie zróżnicowanego materiału genetycznego
roślin, takiego jak ekologiczny materiał heterogeniczny i odmiany ekologiczne
nadające się do produkcji ekologicznej;
j) wspieranie rozwoju ekologicznej hodowli roślin, aby przyczyniać się do
sprzyjających perspektyw gospodarczych dla sektora ekologicznego.

Przepisy dotyczące produkcji
określono zasady produkcji w odniesieniu do
poszczególnych grup produktów

•

zasady konwersji

•

zakaz stosowania GMO,
heterogeniczny materiał rozmnożeniowy roślin
• alg i zwierząt akwakultury,
• żywności przetworzonej,
• paszy przetworzonej,
• wina,
• drożdży,
• pozostałych produktów,
• odstępstw,
• zbieranie, pakowanie, transport i przechowywanie

•

•
•

•

IJHARS – wykaz zwierząt
PIORIN - wykaz materiału
rozmnożeniowego

dopuszczanie produktów i substancji stosowanych
w produkcji ekologicznej;
dopuszczanie przez państwa członkowskie
nieekologicznych składników pochodzenia rolnego do
stosowania w przetworzonej żywności ekologicznej
gromadzenie danych dotyczących dostępności na rynku
ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin,
zwierząt i osobników akwakultury;
obowiązków i działań w przypadku podejrzenia
niezgodności,
środków ostrożności w celu zapobiegania obecności
niedopuszczonych produktów i substancji,
środków, które należy podejmować w przypadku
stwierdzenia obecności niedopuszczonych produktów lub
substancji

Znakowanie
Stosowanie terminów związanych z produkcją ekologiczną
• Znakowanie produktów i substancji stosowanych w produkcji roślinnej
(dopuszczone produkty i substancje mogą nosić oznaczenie wskazujące, że dane
produkty lub substancje są dopuszczone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
do stosowania w produkcji ekologicznej.)
• Obowiązkowe oznaczenia (kod jednostki, rolnictwo UE/ rolnictwo spoza UE)

• Logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej (logo bez zmian)

Certyfikacja
• Obejmuje producenta lub grupę producentów
• Wyłączenie: Podmioty, które sprzedają opakowane produkty ekologiczne
bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione
z obowiązku zgłoszenia oraz z obowiązku posiadania certyfikatu
- pod pewnymi warunkami

Certyfikat
Certyfikat:
a) jest w miarę możliwości wydawany w formie elektronicznej
(obecnie trwają prace nad rozporządzeniem, zgodnie z którym certyfikaty będą
wystawiane w systemie TRACES – obowiązkowo od 2023 roku) ale rozporządzenie jeszcze nie opublikowane

b) umożliwia co najmniej identyfikację podmiotu lub grupy podmiotów, kategorii
produktów objętych certyfikatem oraz okresu jego ważności;
c) zaświadcza on również, że zgłoszona działalność jest zgodna z rozporządzeniem

d) jest wydawany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku VI.
Nowy wzór certyfikatu

Certyfikat – nowy wzór cz. I obowiązkowa
6 rodzajów
działalności
7 kategorii
produktów

Certyfikat – nowy wzór cz. I obowiązkowa

6 rodzajów
działalności

Certyfikat – nowy
wzór cz. I
obowiązkowa
7 kategorii
produktów

Certyfikat – nowy wzór
cz. I obowiązkowa, str 2
7 kategorii
produktów

Certyfikat – nowy wzór
cz. I obowiązkowa, str 2
7 kategorii
produktów

Jaki produkt i jaki proces

Certyfikat – nowy wzór cz. II opcjonalna

Certyfikat
Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku posiadania certyfikatu (ale nie z kontroli),
podmioty, które sprzedają nieopakowane produkty ekologiczne inne niż pasza bezpośrednio
konsumentowi końcowemu, pod warunkiem że podmioty te nie produkują, nie przygotowują
ani nie przechowują w celach innych niż odnoszących się do punktu sprzedaży lub przywozu
takich produktów z państw trzecich ani też nie zlecają podwykonawstwa tych czynności stronie
trzeciej oraz pod warunkiem że:
a) taka sprzedaż nie przekracza 5 000 kg rocznie;

b) taka sprzedaż nie stanowi rocznego obrotu w odniesieniu do nieopakowanych produktów
ekologicznych przekraczającego 20 000 EUR; lub
c) potencjalny koszt certyfikacji dla podmiotu przekracza 2 % łącznego obrotu
nieopakowanymi produktami ekologicznymi sprzedanymi przez ten podmiot.

Certyfikacja - Grupa podmiotów
c) ma siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie trzecim;
d) ma osobowość prawną;
e) składa się wyłącznie z członków, którzy prowadzą działalność produkcyjną w niewielkiej
odległości od siebie;
f) ustanawia wspólny system wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych przez
grupę; oraz
g) ustanawia system kontroli wewnętrznych składający się z udokumentowanego zestawu
czynności i procedur kontrolnych, w ramach którego określona osoba lub organ odpowiada
za sprawdzanie zgodności każdego członka grupy z niniejszym rozporządzeniem
Max liczba członków grupy: 2000

Certyfikacja - Grupa podmiotów
Każda grupa podmiotów:
a) składa się wyłącznie z członków którzy są rolnikami lub podmiotami produkującymi algi lub
zwierzęta akwakultury, którzy ponadto mogą prowadzić działalność w zakresie przetwarzania,
przygotowania lub wprowadzania do obrotu żywności lub paszy;
b) składa się wyłącznie z członków:
(i) dla których koszty certyfikacji indywidualnej stanowią ponad 2 % wartości obrotu
każdego członka lub standardowej produkcji w produkcji ekologicznej i których roczna wartość
obrotu produkcją ekologiczną nie przekracza 25 000 EUR lub których standardowa produkcja
w produkcji ekologicznej nie przekracza wartości 15 000 EUR rocznie; lub
(ii) z których każdy ma gospodarstwo maksymalnie:
— o powierzchni pięciu hektarów;
— o powierzchni 0,5 hektara w przypadku szklarni; lub
— o powierzchni 15 hektarów – wyłącznie w przypadku trwałych użytków zielonych;

Certyfikat
Podmiot lub grupa podmiotów nie są uprawnione do otrzymania certyfikatu od więcej niż
jednej jednostki certyfikującej
(…jeżeli chodzi o tę samą kategorię produktów, nawet jeżeli ten podmiot lub grupa
podmiotów zajmują się różnymi etapami produkcji, przygotowania i dystrybucji.…)

Członkowie grupy podmiotów nie są uprawnieni do otrzymania indywidualnego certyfikatu
z tytułu jakiejkolwiek działalności objętej certyfikatem wydanym dla grupy podmiotów, do
której należą.

Certyfikacja
Publiczny wykaz podmiotów objętych certyfikacją – strona www.
Państwa członkowskie prowadzą aktualizowane wykazy zawierające nazwy i adresy podmiotów i
grup podmiotów, które zgłosiły swoją działalność. Podają do wiadomości publicznej – w odpowiedni
sposób, w tym za pomocą odnośników do jednej strony internetowej – obszerny wykaz tych danych
wraz z informacjami dotyczącymi certyfikatów wydanych podmiotom i grupom podmiotów.

Publiczny cennik jednostek certyfikujących
Państwa członkowskie zapewniają, by każdy podmiot lub każda grupa podmiotów, które
przestrzegają niniejszego rozporządzenia i które – w przypadku gdy pobiera się opłatę zgodnie z
art. 78 i 80 rozporządzenia (UE) 2017/625 – uiszczają rozsądnej wysokości opłaty pokrywające koszty
kontroli, były uprawnione do bycia objętymi systemem kontroli. Państwa członkowskie zapewniają,
by wszelkie opłaty, które mogą być pobierane, były podawane do wiadomości publicznej.

KONTROLE URZĘDOWE I INNE CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Związek z rozporządzeniem (UE) 2017/625 i dodatkowymi przepisami
Kontrole urzędowe prowadzone zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/625 w celu
sprawdzenia zgodności z niniejszym rozporządzeniem obejmują w szczególności:
-weryfikację stosowania środków ostrożności i środków zapobiegawczych na każdym etapie
-rozdział jednostek ekologicznych od nieekologicznych (gospodarstwo, grupy podmiotów,
dokumentacja, działki, zbiór, przetwórstwo, transport, przechowywanie, itd.
-weryfikacja spełniania warunków zwolnienia z posiadania certyfikatu
W każdym przypadku wszystkie podmioty i grupy podmiotów z wyjątkiem tych, o których
mowa w art. 34 ust. 2 i w art. 35 ust. 8, podlegają weryfikacji zgodności co najmniej raz
w roku.

KONTROLE URZĘDOWE I INNE CZYNNOŚCI URZĘDOWE
Weryfikacja zgodności obejmuje kontrolę bezpośrednią na miejscu z wyjątkiem
przypadków, gdy spełnione są następujące warunki:

a) wcześniejsze kontrole danego podmiotu lub danej grupy podmiotów nie wykazały
żadnych przypadków niezgodności wypływających na integralność produktów co najmniej
w ciągu trzech kolejnych lat; najbliższa możliwość od 2026 roku
oraz
b) dany podmiot lub dana grupa podmiotów zostały ocenione na podstawie elementów,
o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu oraz w art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/625,
jako stwarzające niskie prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności.
W tym przypadku okres między dwiema kontrolami bezpośrednimi na miejscu nie
przekracza 24 miesięcy.

Obowiązki producenta
Dodatkowe przepisy dotyczące działań, które mają być
podejmowane przez podmioty i grupy podmiotów
Oprócz spełniania obowiązków ustanowionych w art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/625
podmioty i grupy podmiotów:
a) zachowują dokumentację w celu wykazania ich zgodności z niniejszym rozporządzeniem;
b) dokonują wszelkich deklaracji i wymiany informacji, które są niezbędne do celów
kontroli urzędowych;
c) wprowadzają stosowne środki praktyczne w celu zapewnienia zgodności z niniejszym
rozporządzeniem;

Obowiązki producenta
Dodatkowe przepisy dotyczące działań, które mają być
podejmowane przez podmioty i grupy podmiotów, cd
d) zapewniają – w postaci deklaracji, która musi zostać podpisana i w razie konieczności
aktualizowana:
(i) pełny opis ekologicznej jednostki produkcyjnej lub jednostki produkcyjnej w okresie
konwersji
(ii) stosowne środki praktyczne, które mają być podejmowane w celu zapewnienia zgodności
z niniejszym rozporządzeniem;
(iii) zobowiązanie do informowania na piśmie nabywców i wymiany informacji w przypadku
(…) przechowywanie przez co najmniej pięć lat dokumentacji

Przekazanie zadań jednostkom certyfikującym
Właściwe organy mogą przekazać jednostkom certyfikującym niektóre zadania w zakresie
kontroli urzędowych i niektóre zadania związane z innymi czynnościami urzędowymi
jedynie wtedy, gdy – oprócz warunków zawartych w rozdziale III rozporządzenia (UE)
2017/625 – spełnione są następujące warunki:

przekazanie zadań zawiera szczegółowy opis przekazanych zadań
Jednostka certyfikująca przekazała właściwym organom do uprzedniego zatwierdzenia:
• swoją procedurę oceny ryzyka,
• standardowe procedury kontroli zawierające szczegółowy opis środków kontroli,
• wykaz środków zgodnych ze wspólnym katalogiem (katalog sankcji)
• ustalenia dotyczące skutecznego monitorowania odnośnie do prowadzonych zadań
oraz ustalenia dotyczące sprawozdawczości na temat tych zadań.

Przekazanie zadań jednostkom certyfikującym
Właściwe organy nie mogą przekazać jednostkom certyfikującym zadań w zakresie:
a) nadzorowania i audytu innych jednostek certyfikujących;
b) uprawnień do przyznawania zgód na zastosowanie odstępstw innych niż odstępstwa do
stosowania materiału rozmnożeniowego roślin nieuzyskanego z produkcji ekologicznej;
c) upoważnienia do przyjmowania zgłoszeń o prowadzeniu działalności przez podmioty lub
grupy podmiotów,
d) oceny prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności z przepisami niniejszego
rozporządzenia, które określają częstotliwość kontroli bezpośrednich, którym mają być
poddawane przesyłki ekologiczne przed ich zwolnieniem do swobodnego obrotu w Unii
e) ustanawiania wspólnego katalogu środków, o którym mowa w art. 41 ust. 4 niniejszego
rozporządzenia.

Przekazanie zadań jednostkom certyfikującym
Właściwe organy mają procedury i ustalenia służące zapewnieniu nadzoru nad jednostkami
certyfikującymi, w tym weryfikacji skuteczności, niezależności i obiektywności sposobu
wykonywania powierzonych im zadań.
Co najmniej raz w roku właściwe organy przeprowadzają audyty jednostek certyfikujących,
którym przekazały zadania w zakresie kontroli urzędowych lub zadania związane z innymi
czynnościami urzędowymi.

Handel z państwami trzecimi
Eksport
Produkt może zostać wywieziony z Unii jako produkt ekologiczny i zostać opatrzony logo
produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, jeżeli jest zgodny z przepisami dotyczącymi
produkcji ekologicznej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Ekologiczne świadectwa wywozowe (np. do USA, Zjednoczonego Królestwa, Korei Płd.)

Handel z państwami trzecimi - IMPORT
Produkt może zostać przywieziony do Uni z państwa trzeciego, jako produkt ekologiczny
lub w okresie konwersji, jeżeli spełnione są trzy następujące warunki:
produkt jest objęty zakresem rozporządzenia 2018/848 (tj. żywność, pasza, sól…)
jest zgodny rozp. 2018/848 a podmioty zostały skontrolowane przez jednostkę lub
jest importowany z państwa uznanego przez Komisję (art. 47 - równoważność na podstawie
umowy handlowej) lub
- jest importowany z państwa uznanego przez Komisję (48 - równoważność na mocy
rozporządzenia (WE) nr 834/2007 - tak jak dotychczas – do 2026 r.)

c) podmioty w państwach trzecich są w stanie w dowolnym momencie dostarczyć
informacje pozwalające zidentyfikować podmioty będące ich dostawcami oraz ich jednostki
certyfikujące z myślą o zapewnieniu identyfikowalności danych produktów
PKG Punkty Kontroli Granicznej (BCP) zmiana podejścia

Przepisy ogólne
• Swobodny przepływ produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji
• Niezakazywanie i nieograniczanie wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych
i produktów w okresie konwersji
• Informacje, sprawozdawczość
• Procedura komitetowa
• Przepisy dotyczące uprawnień komisji dot. wykonania 848
• Uchylenie się rozporządzenia (WE) nr 834/2007
• Odniesienia do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odniesienia do
niniejszego rozporządzenia.

Środki przejściowe
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.

ODSTĘPSTWA
Określone są w
1) załączniku II do rozporządzenia 2018/848 (zasady produkcji zwierzęcej),
2) art. 22 rozporządzenia 2018/848 (okoliczność katastroficzne)
3) rozporządzeniu 2020/2146 (uznawanie okoliczności katastroficznych – odstępstwa
szczegółowe)
4) art. 10 (okres konwersji),
5) Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r.
ustanawiającym 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.

Załącznik II - Zezwolenia
część II pkt 1.3.4.3
W drodze odstępstwa gdy stado jest tworzone po raz pierwszy, lub jest odnawiane lub
odbudowywane, oraz w przypadku gdy jakościowe i ilościowe potrzeby rolników nie mogą
zostać spełnione, właściwy organ może postanowić, że drób chowany nieekologicznie może
być wprowadzony do ekologicznej jednostki produkcji drobiu, pod warunkiem, że młode
kury przeznaczone do produkcji jaj i drób przeznaczony do produkcji mięsa są w wieku
poniżej trzech dni. Produkty z nich wytworzone mogą być uznane za ekologiczne wyłącznie,
jeżeli przestrzegany jest okres konwersji

Nie będzie odstępstwa na 18
tygodniowe kury do produkcji jaj

Przepisy krajowe
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie
• Ustanowienie GIJHARS jako organu właściwego i wskazanie kompetencji poszczególnych
organów w zakresie kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej,

• Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego będzie przyjmował
WIJHARS, a nie jak dotąd jednostka certyfikująca (JC) (wymóg rozp. 2018/848)
• Wprowadzenie ułatwień w uzyskiwaniu zgód przez rolników ekologicznych na zastosowanie
odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Pominięcie etapu opiniowania wniosku przez JC
a kierowanie ich bezpośrednio do WIJHARS
• Wprowadzenie wsparcia do wykorzystania ekologicznego materiału rozmnożeniowego

Przepisy krajowe
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
Najistotniejsze zmiany zawarte w projekcie
• Wprowadzenie przepisów regulujących zasady oceny i rejestracji ekologicznego
heterogenicznego materiału rozmnożeniowego
• Wprowadzenie ułatwienia w stosowaniu przez rolników nawozów dopuszczonych do
produkcji ekologicznej z innych krajów UE i Turcji – jeśli tam są dopuszczone.

• Zwolnienie z obowiązku posiadanie certyfikatu (a nie z kontroli) przez sklepy detaliczne
sprzedających produkty nieopakowane (marchew, jabłka luzem)
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