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Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o 
kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2014)0180),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 42 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0109/2014),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

– uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie 
stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Deputowanych 
Luksemburga i austriacką Radę Federalną, w której stwierdzono, że projekt aktu 
ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 
października 2014 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 4 grudnia 2014 r.2,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 

1 Dz.U. C 12 z 15.1.2015, s. 75.
2 Dz.U. C 19 z 21.1.2015, s. 84.



właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 20 
listopada 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.59 i art. 39 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(A8-0311/2015),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.



P8_TC1-COD(2014)0100

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 19 
kwietnia 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/... w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/848.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Komisji w sprawie tymczasowych eksperymentów na odmianach 
ekologicznych 

Komisja uznaje konieczność określenia warunków, w jakich powinny być rozwijane odmiany 

ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej.

W celu określenia kryteriów służących do opisu właściwości „odmian ekologicznych 

nadających się do produkcji ekologicznej”, jak również określenia warunków, zgodnie 

z którymi „odmiany ekologiczne nadające się do produkcji ekologicznej” można produkować 

z zamiarem wprowadzenia do obrotu, najpóźniej 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania 

niniejszego rozporządzenia Komisja zorganizuje tymczasowy eksperyment.

Tymczasowy eksperyment polegać będzie na określeniu kryteriów opisu odrębności, 

stabilności oraz, w stosownych przypadkach, wartości gospodarczej i użytkowej odmian 

ekologicznych nadających się do produkcji ekologicznej i innych warunków wprowadzania 

do obrotu, takich jak etykietowanie i opakowania. Te warunki i kryteria będą uwzględniać 

szczególne potrzeby i cele rolnictwa ekologicznego, takie jak: zwiększenie różnorodności 

genetycznej, odporność na choroby i dostosowanie do warunków glebowych i klimatycznych. 

Raz w roku sporządzane będą sprawozdania służące monitorowaniu postępów tymczasowego 

eksperymentu.

W ramach tego eksperymentu, który ma się zakończyć po siedmiu latach i uwzględni 

wystarczające ilości, państwa członkowskie mogą zostać zwolnione z niektórych zobowiązań 

ustanowionych w: dyrektywie 66/401/EWG, dyrektywie 66/402/EWG, dyrektywie 

68/193/EWG, dyrektywie 2002/53/WE, dyrektywie 2002/54/WE, dyrektywie 2002/55/WE, 

dyrektywie 2002/56/WE, dyrektywie 2002/57/WE, dyrektywie 2008/72/WE oraz dyrektywie 

2008/90/WE.

Komisja oceni wyniki tego eksperymentu w celu przedstawienia propozycji zmiany 

wymogów określonych w przepisach horyzontalnych dotyczących wprowadzania do obrotu 

nasion i innych materiałów przeznaczonych do reprodukcji roślin o właściwościach „odmian 

ekologicznych nadających się do produkcji ekologicznej”.



Oświadczenie Komisji w sprawie art. 55

Komisja podkreśla, że systematyczne powoływanie się na art. 5 ust. 4 akapit drugi lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 182/2011 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13) jest sprzeczne z literą 

i duchem tego rozporządzenia. Korzystanie z tego przepisu musi być związane z konkretną 

potrzebą odstąpienia od zasady, zgodnie z którą Komisja może przyjmować projekt aktu 

wykonawczego, w przypadku gdy nie została wydana opinia. Jako że jest to wyjątek od 

zasady ogólnej ustanowionej w art. 5 ust. 4, zastosowanie akapitu drugiego lit. b) nie może 

być postrzegane jako część „swobody decyzyjnej” prawodawcy, ale musi podlegać wykładni 

zawężającej, a zatem musi być uzasadnione.


