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Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów
ekologicznych

W 2014 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych. Z myślą o rewizji obowiązującego ustawodawstwa w dziedzinie
produkcji ekologicznej w celu usunięcia przeszkód na drodze do trwałego rozwoju tego sektora wniosek zmierza
do wzmocnienia przepisów dotyczących systemu kontroli, reżimu handlowego, różnych praktyk z zakresu
dobrostanu zwierząt oraz niedozwolonych substancji. Proponowane rozporządzenie wprowadzi jeden zbiór
ogólnounijnych przepisów obejmujących cały sektor produkcji ekologicznej. Parlament ma głosować nad tym
wnioskiem podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Wniosek Komisji Europejskiej
W marcu 2014 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Uchylając obowiązujące przepisy unijne w zakresie
produkcji ekologicznej z 2007 r., wniosek ma na celu pokonać przeszkody regulacyjne i pozaregulacyjne na
drodze do rozwoju unijnego sektora ekologicznego, zwiększyć zaufanie konsumentów do produktów
ekologicznych i zapobiegać nieuczciwej konkurencji między producentami. W porównaniu z obecnymi
przepisami wniosek Komisji dąży do harmonizacji zasad produkcji i natychmiastowego lub stopniowego
zniesienia niektórych wyjątków i odstępstw od zasad; rozszerzenia zakresu stosowania przepisów
dotyczących produkcji ekologicznej i objęcia nimi większej liczby produktów; wzmocnienia podejścia do
kontroli urzędowych opartego na ocenie ryzyka; oraz uproszczenia wymogów dla drobnych producentów
rolnych dzięki wprowadzeniu systemu certyfikacji grupowej. Przewidziano również szczegółowe przepisy
na rzecz harmonizacji działań, które należy podjąć w przypadku wykrycia niedozwolonych produktów czy
substancji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) przyjęła swoje sprawozdanie na temat wniosku w
październiku 2015 r., a także przegłosowała mandat do wszczęcia negocjacji z Radą. Posiedzenia
trójstronne rozpoczęły się w listopadzie 2015 r. podczas prezydencji luksemburskiej i doprowadziły do
wstępnego porozumienia między prezydencją maltańską i Parlamentem w lipcu 2017 r. Porozumienie to
poparły następnie państwa członkowskie reprezentowane na forum Specjalnego Komitetu Rady ds.
Rolnictwa. W dniu 22 listopada 2017 r. komisja AGRI zatwierdziła porozumienie wstępne, które należy teraz
poddać pod głosowanie w pierwszym czytaniu podczas posiedzenia plenarnego. Stanowisko Parlamentu
Europejskiego jest jasne w odniesieniu do szeregu zagadnień zawartych w porozumieniu. Na przykład w
kwestii zwiększenia zaufania konsumentów do produktów ekologicznych Parlament zadbał o to, by system
kontroli obejmował co najmniej jedną w roku fizyczną kontrolę zgodności na miejscu, dotyczącą norm
unijnych dla rolników, hodowców, przetwórców, handlowców i importerów. W celu dopilnowania, aby
żywność ekologiczna nie była zanieczyszczona pestycydami, wniosek ustawodawczy zwiększy rozliczalność
podmiotów prowadzących produkcję ekologiczną w całym łańcuchu dostaw, jeśli chodzi o stosowanie
jedynie dozwolonych technologii oraz zasad produkcji ekologicznej. Nowe przepisy mają na celu
zapobieganie zanieczyszczeniom i ewentualnym oszustwom w gospodarstwach mieszanych (czyli
produkujących zarówno żywność tradycyjną, jak i ekologiczną), w przypadku których rolnicy i inne osoby
powinny zapewnić oddzielenie środków potrzebnych do produkcji ekologicznej i tradycyjnej oraz
produktów końcowych. Przed wejściem w życie uzgodniony tekst wymaga zatwierdzenia przez Parlament
na posiedzeniu plenarnym oraz przez Radę. Po jego przyjęciu rozporządzenie będzie obowiązywać od dnia
1 stycznia 2021 r.
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