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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/848
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie produkcji ekologicznej 
i etykietowania produktów ekologicznych i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) Nr 834/2007



Proces tworzenia projektu rozporządzenia w sprawie produkcji 
ekologicznej, konsultacji i oceny wpływu, trilog

Powołanie grupy sterującej  w Komisji Europejskiej - Inter-Service Steering Group

Ustalenie „mapy drogowej” prac nad projektem, 2012, planowane wejście w życie 2016

Wysłuchania publiczne, wrzesień-listopad 2012

Poszerzona Grupa Doradcza ds. Rolnictwa Ekologicznego, listopad 2012

Konsultacje publiczne on-line, styczeń-kwiecień 2012

Sprawozdanie z oceny wpływu, 2013

Projekt: Plan Działania + projekt rozporządzenia, marzec 2014

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów - opinie

Kodecyzja: Parlament Europejski & Rada, 2014-2015

• Posiedzenia Rady ministrów krajów członkowskich UE – 14 lipca 2014, 10 listopada 2014,  16 marca 2015r., 11 
maja 2015, 16 czerwca 2015 (5 przeciw: BE; SK; CZ; DK; BG) , 2 wstrzymujące się (HR, CY) 

sprawozdawca w Parlamencie Europejskim – Martin Häusling (Zieloni/EFA), z zawodu - rolnik ekologiczny z Niemiec - 
sprawozdanie, poprawki 22 czerwca 2015 r.

 13 października 2015 – głosowanie poprawek w Parlamencie Europejskim, ok. 1500 poprawek

trilog (Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada UE) 

16 listopada 2015 – list do Eurodeputowanych: Czesława Siekierskiego i  Martina Häuslinga oraz Franka Schmita (Lux.)

Planowane wejście w  życie – 2018 ? 



Projekt rozporządzenia Rady (WE) w sprawie produkcji 
ekologicznej

• 26 czerwca 2017 r. - SCA (Special Committee on Agriculture) głosowanie 
dokumentu Prezydencji Maltańskiej: 

• - 6 krajów głosowało przeciwko udzieleniu mandatu prezydencji maltańskiej 
do dalszych prac: Austria, Dania, Czechy,  Finlandia, Litwa, Cypr, 
- 4 kraje wstrzymały się: Łotwa, Węgry, Polska, Belgia

•  28 czerwca 2017 r. – trilog – polityczne porozumienie 
• 18 lipca 2017 r. – posiedzenie Rady (ministrów rolnictwa krajów 

członkowskich UE) – ten punkt został zdjęty z porządku posiedzenie
• 20 i 22 listopada 2017 r. – porozumienie na posiedzeniu Specjalnego 

Komitetu ds. Rolnictwa i Komisji Europejskiej
• 30 maja 2018 r. przyjęcie przez Radę 



Zakres
• Szerszy niż załącznik I Traktatu o Ustanowieniu Unii Europejskiej

• Trzy główne kategorie: 
• żywe lub nieprzetworzone produkty rolne, włączając nasiona i materiał 

roślinny przeznaczony do rozmnażania, 
• przetworzone produkty rolne jako żywność 
• pasze

• inne produkty wymienione w załączniku I:
drożdże jako żywność i pasza, herbata paragwajska (mate), kukurydza cukrowa, 
liście winorośli, rdzenie palmowe, kiełki i inne podobne jadalne części roślin 
i wytwarzane z nich produkty, sól morska i inne rodzaje soli stosowane w 
żywności i paszy, kokony jedwabników, naturalne gumy i żywice, wosk pszczeli,  
olejki eteryczne, korek, bawełna, wełna, skóry, tradycyjne ziołowe preparaty.

• żywienie zbiorowe wyłączone, możliwe krajowe lub prywatne standardy



Bazy danych
• Stale aktualizowana baza danych w każdym kraju:

– Ekologiczny i w okresie przestawiania materiał 
rozmnożeniowy, za wyłączeniem rozsady

– Ekologiczne zwierzęta: samce, samice nieródki, 
młode zwierzęta, od 2026 - drób

– Ekologiczne młodociane   osobniki do akwakultury.

• Kraje członkowskie mogą wprowadzić bazy danych ras 
i linii przystosowanych do produkcji ekologicznej np. drobiu



Zasady wyjątkowe i odstępstwa
• Utrzymano większość odstępstw oprócz możliwości prowadzenia 

ekologicznych i nieekologicznych pasiek i końcowy okres tuczu 
bydła

• Niektóre odstępstwa będą zakończone:
– możliwość użycia nieekologicznego materiału roślinnego 

do rozmnażania (15 lat)
– wprowadzenie do stada nieekologicznego drobiu (< 3 dni), 

nieekologicznych młodych zwierząt (15 lat)
– możliwość wprowadzania nieekologicznych samców i 

samic nieródek (brak daty)
– możliwość zastosowania 5% pasz białkowych dla świń i 

drobiu (5 lat)

• Po 5 latach raport Komisji (co roku do 30 czerwca kraje przekazują 
informacje

• Po 7  latach Komisja  będzie miała możliwość przedłużenia lub 
zakończenia odstępstw



Etykietowanie
• Produkty stosowane w ochronie roślin, nawozy i 

środki poprawiające właściwości gleby będą 
mogły mieć w oznakowaniu odniesienie, że 
produkt jest dopuszczony do stosowania w 
rolnictwie ekologicznym

• W oznakowaniu‚ rolnictwo UE/spoza UE' można w 
tym oznakowaniu wskazać nazwę kraju lub 
regionu lub 'Akwakultura’. 

• Dotychczas można było pominąć wskazanie 
miejsca pochodzenia 2% składników, zwiększono 
to do 5%.



Propozycja Komisji a końcowy tekst
Co jest nowe i dobre ?

• wzmocniona koncepcja uprawy powiązanej z glebą 
• możliwość użycia materiału heterogenicznego
• odniesienia do ‘przyczyniania się do ochrony 

środowiska’, ‘długotrwałej żyzności gleby’ i 
‘różnorodności biologicznej’ 

• większa przejrzystość procesu dopuszczania nowych 
środków produkcji 

• 5% elastyczności w przypadku pochodzenia składników w 
przypadku znakowania  

• ograniczenia stosowania aromatów 
• wyjaśnienie suplementowania żywności dla niemowląt 
• zakaz „wytworzonych nanomateriałów”



Propozycja Komisji a końcowy tekst
Co jest nowe i nadal wymaga oceny ?

• postępowanie w przypadku podejrzeń i 
niezgodności

• certyfikacja grupowa w UE
• definicja “odmiany ekologicznej”
• bazy danych (zbyt dużo?)
• odstępstwa dla małych podmiotów 

sprzedających małe ilości produktów 
ekologicznych  

• znakowanie środków produkcji (środki ochrony 
roślin, nawozy,…)



Propozycja Komisji a końcowy tekst
Co jest nowe i negatywne?

• Przejściowe zasady krajowego podejścia do 
postępowania w przypadkach  pozostałości 
pestycydów 

• Nadal wiele rozbieżności 
• Coroczna kontrola, ale z wyjątkami
• Brak elastyczności w przypadku młodych osobników 

do akwakultury 
• Włączenie soli do certyfikacji
• Dopuszczenie wszystkich synergików 

dopuszczonych w konwencjonalnej ochronie roślin



Komisja Europejska
Parlament Europejski

Rada UE

Akty Delegowane (DA)
Ogólne

Akt  
Delegowany

W Dzienniku Urzędowym KE: Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2018/75 
z 10 stycznia 2018 zmieniające rozporządzenie (EU)... 

Grupa Ekspertów 
Komisji Europejskiej

2-miesiące analizy

Jeśli nie ma cofnięcia lub wstrzymania 
się

Wstrzymanie się/Cofnięcie:
• 376 Europosłów
• 21 krajów członkowskich 

reprezentujących  65% obywateli UE

4 tygodniowe 
konsultacje



Komisja Europejska
Parlament Europejski

Rada UE

Akty wdrażające (IA)
Techniczne i administracyjne

Akt 
Wdrażający

W Dzienniku Urzędowym KE: Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 2018/75 z 
10 stycznia 2018 zmieniające rozporządzenie (EU)... 

Komitet Sprawdzający



Plan pracy Komisji

• około 50 artykułów zawiera odniesienie do aktów 
delegowanych i wdrażających 

• Praca na dostępnych informacjach: poprzednie 
przepisy UE i krajowe, propozycja Komisji z 2014, 
komentarze z krajów członkowskich i sektora, 
raporty EGTOP 

• grupowanie rozdziałów / tematy z podstawowego 
rozporządzenia: zasady produkcji, znakowanie, 
kontrole, handel z państwami trzecimi

• Techniczna wymiana informacji przed napisaniem 
projektu



Plan pracy Komisji

• Akty delegowane i wdrażające ws zasad produkcji: 2018
• Akty delegowane i wdrażające ws kontroli: ostatni 

kwartał 2018 / pierwsza połowa 2019
• Akty delegowane i wdrażające ws importu: druga połowa  

2019 / pierwsza połowa 2020

Każdy z ww procesów  będzie miał strukturę:
• Wyjaśnienia aktu podstawowego 
• Dyskusja techniczna z krajami członkowskimi i sektorem
• Projekt aktu prawnego
• Procedura przyjmowania



Step 1 - Clarification of the basic act

Step 2 - Technical discussion

Step 3 - Legal drafting

Step 4 - Adoption procedure

Step 5 - IA - VOTE at the COP/DA - Sending to Council + EP



Co dalej ?

•Akty delegowane i wdrażające – 2018-2020
•Wejście w życie 1 stycznia 2021 r.



Prezentacje z Komisji Europejskiej 
do konsultacji 

Październik 2018
• Zasady produkcji
• pszczoły
• świnie
• jeleniowate
• transport
• króliki
• materiał roślinny 

przeznaczony do 
rozmnażania 

• okoliczności katastroficzne
• drób

Listopad 2018
• wsteczne uznanie konwersji
• przetwórstwo pasz
• przetwórstwo żywności
• chów zwierząt (owce, 

bydło, kozy, konie)
• akwakultura
• sól
• grzyby
• owady



Artykuł 3
Definicje 

• 16) „rośliny” oznaczają rośliny zgodnie z definicją w art. 3 pkt 5) rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2009;

Art.3 rozporządzenia nr 1307/2009 : 5) „rośliny” oznaczają żywe rośliny lub żywe części 
roślin, w tym świeże owoce, warzywa i nasiona. 

Grzyby ?

• 17) „materiał rozmnożeniowy roślin” oznacza rośliny oraz wszystkie części roślin, w 
tym nasiona, na każdym etapie wzrostu, które są zdolne i przeznaczone do 
wytworzenia całych roślin; 



Artykuł 3
Definicje 

18) „ekologiczny materiał heterogeniczny” oznacza grupę roślin w obrębie jednego 
taksonu botanicznego najniższego znanego stopnia, która: 

a) wykazuje wspólne cechy fenotypowe; 
b) charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności genetycznej 
i fenotypowej poszczególnych jednostek rozmnożeniowych, tak że ta grupa roślin jest 

reprezentowana przez materiał w całości, a nie przez niewielką liczbę jednostek; 
c) nie jest odmianą w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 ( 1 ); 
d) nie jest mieszanką odmian; oraz 
e) została wytworzona zgodnie z niniejszym rozporządzeniem; 
Pytanie: czy w Polsce rolnik będzie zobowiązany zgłosić obrót materiałem heterogenicznym zgodnie z art. 85 i 

86 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie ?

Czy potrzebna jest zmiana ustawy o nasiennictwie?



Artykuł 3
Definicje 

19) „odmiana ekologiczna nadająca się do produkcji ekologicznej” oznacza odmianę 
w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 2100/94, która: 
a)charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności genetycznej i fenotypowej 
poszczególnych jednostek rozmnożeniowych; oraz 
b) powstała w wyniku ekologicznych zabiegów rozmnożeniowych, 
o których mowa w załączniku II część I pkt 1.8.4 niniejszego rozporządzenia

Pytanie: jaka instytucja w Polsce będzie klasyfikowała odmiany do tej grupy ? Jakie 
będą kryteria ? Uznanie dokumentów z innych krajów ? Ocena polowa ? 
Czy potrzebna jest zmiana ustawy o nasiennictwie ?



Artykuł 2

Zakres stosowania 
1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących produktów pochodzenia rolnego, w tym 
produktów akwakultury i pszczelarstwa, wymienionych w załączniku I do TFUE oraz do produktów będących 
pochodnymi takich produktów – w przypadku gdy produkty te są lub mają być wytwarzane, 
przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu lub przywożone do Unii lub 
wywożone z Unii: 
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; 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się także do niektórych innych wymienionych w załączniku I do niniejszego 
rozporządzenia produktów ściśle powiązanych z rolnictwem, które są lub mają być wytwarzane, 
przygotowywane, znakowane, dystrybuowane, wprowadzane do obrotu, przywożone do Unii lub z niej 
wywożone. 



Artykuł 35
Certyfikat 

7. Do celów ust. 1 i 4 niniejszego artykułu wyróżnia się następujące kategorie produktów: 
a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy 
roślin; 
b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego; 
c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury; 
d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność; 
e) pasza; 
f) wino; 
g) inne produkty wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub nieobjęte 
poprzednimi kategoriami. 



Artykuł 35
Certyfikat 

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku posiadania certyfikatu, o którym 
mowa w ust. 2, 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, 



Załącznik II
Część I: Przepisy dotyczące produkcji roślinnej 

1.8. Pochodzenie roślin, w tym materiału rozmnożeniowego roślin 
1.8.1. Do produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał 
rozmnożeniowy roślin stosuje się wyłącznie ekologiczny materiał rozmnożeniowy 
roślin. 
1.8.2. …. roślina mateczna …. są uprawiane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
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 materiału rozmnożeniowego roślin podmioty 
dają pierwszeństwo ekologicznemu materiałowi rozmnożeniowemu roślin, który 
jest odpowiedni dla rolnictwa ekologicznego. 



Załącznik II
Część I: Przepisy dotyczące produkcji roślinnej 

1.8.4. W przypadku produkcji odmian ekologicznych nadających się do 
•i są ukierunkowane na zwiększenie różnorodności genetycznej, 
•w oparciu o naturalną plenność,
•a także o wydajność agronomiczną, 
•odporność na choroby 
•dostosowanie do różnorodnych lokalnych warunków glebowych i klimatycznych. 
Wszystkie praktyki namnażania z wyjątkiem kultur opartych na tkankach twórczych 
roślin podlegają certyfikowanemu zarządzaniu ekologicznemu. 



Załącznik II
Część I: Przepisy dotyczące produkcji roślinnej 

1.8.5. Stosowanie materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji i 
nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin 
1.8.5.1. Na zasadzie odstępstwa …..w przypadku gdy dane zebrane w bazie danych…..lub 
systemie …. wykazują, że jakościowe lub ilościowe potrzeby podmiotu dotyczące 
odpowiedniego ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, z wyjątkiem 
sadzonek, nie są spełnione, właściwe organy mogą zezwolić na stosowanie materiału 
rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji lub nieekologicznego materiału 
rozmnożeniowego roślin zgodnie z warunkami ustanowionymi w pkt 1.8.5.3, 1.8.5.4 i 
1.8.5.5. 
Przed wystąpieniem o zgodę na zastosowanie takiego odstępstwa podmiot sprawdza 
bazę danych….. lub system …. aby zweryfikować, czy jego wniosek jest uzasadniony. 



Załącznik II
Część I: Przepisy dotyczące produkcji roślinnej 

1.8.5.2. Organy kontrolne lub jednostki certyfikujące …. mogą zezwolić podmiotom w krajach trzecich na 
stosowanie w ekologicznej jednostce produkcyjnej materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji 
lub nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin, 
1.8.5.3. Nieekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin nie jest zaprawiany środkami ochrony roślin innymi 
niż dopuszczone do zaprawiania nasion zgodnie z art. 24 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, chyba że 
chemiczne zaprawianie jest zalecane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/2031 do celów fitosanitarnych 
przez właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego w odniesieniu do wszystkich odmian 
danego gatunku na obszarze, na którym materiał rozmnożeniowy roślin ma być stosowany. 
1.8.5.4. Zezwolenie na stosowanie materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji lub 
nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.
1.8.5.5. Zezwolenia …..udziela się jedynie indywidualnym użytkownikom jednorazowo na jeden sezon, przy 
czym właściwy organ odpowiedzialny za ich udzielanie sporządza wykaz ilości dopuszczonego materiału 
rozmnożeniowego roślin. 



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. 
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).
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. 
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Prawo UEPrawo UE  Prawo krajowePrawo krajowe

 3 rozporządzenia3 rozporządzenia
R 834/2007 – 34 str.R 834/2007 – 34 str.

R 889/2008 – 132 str.R 889/2008 – 132 str.

R 1235/2008 –  94 str.R 1235/2008 –  94 str.

Zmienione ok. Zmienione ok. 5050 rozporządzeniami rozporządzeniami

 1 ustawa (+ PROW)1 ustawa (+ PROW)
 1010 rozporządzeń  rozporządzeń 

MRiRWMRiRW

Interpretacja prawa – Wytyczne GIJHARS – 26 + pisma
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 Niestabilne, różne interpretacje przepisów (inspekcje wojewódzkie), 
ARiMR (wojewódzkie, powiatowe), MRiRW, PCA

 Szereg wymogów zmienianych co roku, w trakcie roku
 Różne podejście jednostek certyfikujących
 Brak wspólnej, jednolitej dokumentacji
 Brak jednolitej, wieloletniej polityki Państwa w obszarze działania 

sytemu rolnictwa ekologicznego
 Brak ochrony interesów rolników ekologicznych w przypadku 

zniesienia środków ochrony roślin  z działek konwencjonalnych
 Wprowadzanie w błąd rolników ekologicznych znakowaniem środków 

ochrony roślin, nawozów i pasz przedrostkami EKO, BIO, znakiem 
EKO itp.

Chaos w systemieChaos w systemie



Propozycje dalszych prac w celu poprawy dostępności 
środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania 

w rolnictwie ekologicznym
(wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 889/2008)

-uproszczenie i ułatwienie procedury rejestracji środków ochrony roślin 
dopuszczonych w innych krajach tej samej strefy geograficznej,
-ułatwienie rejestracji środków poprawiających wzrost roślin oraz 
prowadzenie ich kwalifikacji zgodnie z wymogami rolnictwa 
ekologicznego
-rejestracja środków ochrony roślin jako nawozy ??? np. Thiovit
-upowszechnienie wiedzy dotyczącej wykorzystania w ochronie roślin 
substancji podstawowych

Środki do produkcji w rolnictwie 
ekologicznym



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

466 nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

Wykaz produktów naturalnych innych niż nawozy i środki poprawiające 
właściwości gleby, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym w celu 
wytworzenia produktów rolnych wysokiej jakości zgodnie z art.16 ust.5 
rozporządzenia Rady nr 834/2007



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

18 środków naturalnych

Adesil, Zumsil, Silitom, gnojówka z cebuli i czosnku, gnojówka z 
pokrzywy, wywar ze skrzypu, Biogarden, Bactofos, Bactorol Plus, 
Panoramix kukurydza, Panoramix zboża



Środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym

90 środków ochrony roślin

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rodki-ochrony-roslin-spelniajace-wymogi-produkcji-
ekologicznej



W Polsce po 1 stycznia 2021 r.W Polsce po 1 stycznia 2021 r.

• Czy rozwiną się nowe zakresy produkcji  np. wełna i skóry ekologiczne ?
• Czy powstaną grupy z wewnętrznym systemem kontroli ?
• Czy będzie heterogeniczny materiał siewny ?
• Czy będą nasiona ekologiczne i odmiany ekologiczne ?
• Czy będą młode zwierzęta ekologiczne ?
• Czy będzie wystarczająca ilość pasz ekologicznych ? 
• 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 ?
• 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. 
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Dziękuję za uwagę
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