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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Propozycja Komisji obejmuje dwa wnioski dotyczące rozporządzeń – pierwszy z nich 
dotyczy propozycji nowych ram dla rolnictwa ekologicznego, aktualizacji celów i zasad oraz 
zwiększenia znaczenia tego sektora na rynku wewnętrznym. Drugi wniosek przewiduje 
tymczasowe dostosowanie i odstępstwa do 1 stycznia 2009 r., ponieważ zaplanowane zadania 
wykonawcze pierwszego projektu są bardzo ograniczone, w celu uniknięcia zakłóceń rynku i 
zapewnienia warunków uczciwego handlu z podmiotami lub producentami z krajów trzecich, 
którzy dostarczają produkty ekologiczne konsumentom w UE.

Wniosek Komisji należy przyjąć z zadowoleniem. Będzie on pomocny w rozwoju 
zharmonizowanych standardów w zakresie rolnictwa ekologicznego: wzrost zapotrzebowania 
konsumentów w tym sektorze w ostatnich latach spowodowany był głównie dostarczaniem 
produktów ekologicznych do stołówek instytucji, zgodnie z bardzo surowymi warunkami 
przetargów, ustanowionymi zarówno przez organy publiczne, jak i prywatne. Z tego powodu 
wniosek powinien objąć te obszary, rozszerzając swój zakres. 

Producenci ekologiczni nie są jednak ukierunkowani jedynie na rynek, dostarczając 
konkurencyjne i wysoko cenione produkty sektora żywnościowego, jak i nieżywnościowego, 
takie jak wyroby włókiennicze lub kosmetyki, ale ich głównym celem jest zapewnienie 
ochrony gleby ze względu na zrównoważony rozwój rolnictwa, przy uniknięciu zagrożeń 
erozji gleby, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Z uwagi na swój potencjał i 
specjalistyczną wiedzę z zakresu najbardziej odpowiednich działań związanych ze 
zwiększeniem żyzności gleby i poprawą dobrostanu zwierząt, są oni w stanie zaproponować 
konkurencyjne produkty przy zachowaniu gwarancji społecznego rozwoju obszarów 
wiejskich w UE.

Zapotrzebowanie konsumentów na tego rodzaju produkty narzuca zatem spełnienie norm 
jakościowych, całkowicie odmiennych od norm obowiązujących tradycyjne produkty 
rolnicze. Podstawowym wymogiem jest zupełny brak pestycydów i organizmów 
modyfikowanych genetycznie (GMO): nie można tolerować przypadkowego skażenia 
środowiska. Etykietowanie produktów ekologicznych musi być zgodne z tymi celami. Nie 
należy przewidywać żadnych wartości progowych obowiązujących w odniesieniu do 
obecności GMO: trzeba ich unikać za wszelką cenę z uwagi na możliwą koegzystencję z 
innymi obszarami rolniczymi, w których GMO mogą być częściowo tolerowane lub 
stosowane. Kontrola jakości oraz ocena nowych lub innowacyjnych metod zapewniających 
wydawanie świadectw produktów ekologicznych powinny ponadto dotyczyć w większym 
stopniu ustanowionych najlepszych praktyk, obejmujących udział i systematyczną konsultację 
z producentami oraz ISO 65/EN 45011 niż rozporządzenia nr 882/2004, które przewiduje 
tradycyjne metody kontroli, nawet jeśli Komisja ma zaproponować w najbliższej przyszłości 
zaktualizowane odstępstwa stosowane specjalnie w produkcji ekologicznej.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
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w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 1

(1) Produkcja ekologiczna jest ogólnym 
systemem zarządzania gospodarstwem i 
produkcji żywności, łączącym 
najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, 
wysoki stopień bioróżnorodności, ochronę 
zasobów naturalnych, stosowanie wysokich 
standardów dotyczących dobrostanu 
zwierząt i produkcję odpowiadającą
wymaganiom niektórych konsumentów 
preferujących wyroby z substancji 
naturalnych i wytwarzane w naturalny 
sposób. Ekologiczna metoda produkcji pełni
zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej 
strony dostarcza towarów na specyficzny 
rynek kształtowany przez popyt na produkty 
ekologiczne, a z drugiej strony jest 
działaniem w interesie publicznym, 
ponieważ przyczynia się do ochrony 
środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju 
obszarów wiejskich.

(1) Produkcja ekologiczna jest ogólnym 
systemem zarządzania gospodarstwem i 
produkcji żywności, łączącym 
najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, 
wysoki stopień bioróżnorodności, ochronę 
zasobów naturalnych i stosowanie wysokich 
standardów dotyczących dobrostanu 
zwierząt; służy ona poprawie żyzności gleby 
środkami naturalnymi oraz zapewnieniu
produkcji odpowiadającej wymaganiom 
niektórych konsumentów preferujących 
wyroby z substancji naturalnych i 
wytwarzane w naturalny sposób. 
Ekologiczna metoda produkcji spełnia
zatem kilka korzystnych funkcji: nie tylko
dostarcza towary na specyficzny rynek 
kształtowany przez popyt na produkty 
ekologiczne, wytwarzając równocześnie 
dobra publiczne nie tylko w sektorze 
żywnościowym, ale także przyczynia się 
przede wszystkim do ochrony środowiska, 
dobrostanu zwierząt i społecznego rozwoju 
obszarów wiejskich.

Uzasadnienie

Istotne jest podkreślenie, że nadrzędnym celem producentów ekologicznych jest zapewnienie 
naturalnej żyzności gleby, przy zastosowaniu najkorzystniejszych praktyk dla środowiska i 
zrównoważonego rozwoju społecznego; wykorzystując tego typu techniki mogą oni dostarczać 
konkurencyjne produkty, zgodnie z oczekiwaniami rosnącej liczby konsumentów.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 2

(2) Udział sektora rolnictwa ekologicznego 
rośnie w większości Państw Członkowskich.

(2) Udział sektora rolnictwa ekologicznego 
rośnie w większości państw członkowskich.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest 
wzrost zapotrzebowania na produkty 
ekologiczne. Niedawne reformy wspólnej 
polityki rolnej, kładąc nacisk na 
dostosowanie produkcji do potrzeb rynku i 
dostarczanie produktów wysokiej jakości w 
celu zaspokojenia oczekiwań klientów 
prawdopodobnie przyczynią się do dalszego 
powiększenia się rynku produktów 
ekologicznych. W związku z powyższym 
prawodawstwo dotyczące produkcji 
ekologicznej odgrywa coraz większą rolę w 
ramach polityki rolnej i jest ściśle związane 
z rozwojem rynków rolnych.

W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest 
wzrost zapotrzebowania na produkty 
ekologiczne. Niedawne reformy wspólnej 
polityki rolnej, kładąc nacisk na 
dostosowanie produkcji do potrzeb rynku i 
dostarczanie produktów wysokiej jakości w 
celu zaspokojenia oczekiwań klientów 
prawdopodobnie przyczynią się do dalszego
powiększenia się rynku produktów 
ekologicznych. W związku z powyższym 
prawodawstwo dotyczące produkcji 
ekologicznej odgrywa coraz większą rolę w 
ramach polityki rolnej i jest ściśle związane 
z rozwojem rynków rolnych oraz z 
zabezpieczeniem i ochroną gleb 
przeznaczonych na działalność rolniczą.

Uzasadnienie

Ochrona gleb oraz spójne podnoszenie jakości obszarów przeznaczonych do produkcji 
ekologicznej są ściśle związane z rozwojem działań na rynkach rolnych.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 3

(3) Celem wspólnotowych ram prawnych 
regulujących sektor produkcji ekologicznej 
powinno być zagwarantowanie uczciwej 
konkurencji i właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego produktów 
ekologicznych, a także utrzymanie i 
uzasadnienie zaufania konsumentów w 
stosunku do produktów oznakowanych jako 
ekologiczne. Ponadto celem ram prawnych 
powinno być stworzenie takich warunków, 
w których sektor będzie mógł się rozwijać 
zgodnie z tendencjami rynkowymi i w 
dziedzinie produkcji.

(3) Celem wspólnotowych ram prawnych 
regulujących sektor produkcji ekologicznej 
powinno być zagwarantowanie uczciwej 
konkurencji i właściwego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego produktów 
ekologicznych, a także utrzymanie i 
uzasadnienie zaufania konsumentów w
stosunku do produktów oznakowanych jako 
ekologiczne. Ponadto celem ram prawnych 
powinno być stworzenie takich warunków, 
w których sektor będzie mógł się rozwijać 
zgodnie z tendencjami rynkowymi i w 
dziedzinie produkcji, a także w 
zrównoważony dla środowiska sposób.

Uzasadnienie

Postęp w produkcji ekologicznej może nastąpić poprzez odpowiednie, zmienione 
prawodawstwo, zgodnie nie tylko z rozwojem rynkowym, ale także zrównoważonym 
rozwojem. 
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Poprawka 4
Punkt uzasadnienia 8

(8) Należy w większym stopniu ułatwić 
rozwój produkcji ekologicznej, w 
szczególności poprzez wspieranie 
wykorzystania nowych, lepiej 
dostosowanych do potrzeb produkcji 
ekologicznej technik i substancji.

(8) Należy w większym stopniu ułatwić
rozwój produkcji ekologicznej w oparciu o 
najlepsze ustanowione praktyki, w 
szczególności poprzez wspieranie 
wykorzystania nowych, lepiej 
dostosowanych do potrzeb produkcji 
ekologicznej technik i substancji.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę coraz większą liczbę doświadczeń pozyskiwanych przez 
zainteresowane strony w ostatnich latach w celu utrwalenia najlepszych wyników i 
zapewnienia nowym rolnikom ekologicznym długofalowych perspektyw.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 9

(9) Organizmy zmodyfikowane genetycznie 
(GMO) i wyprodukowane z nich lub z ich 
zastosowaniem produkty nie są zgodne z 
koncepcją produkcji ekologicznej i
sposobem, w jaki konsumenci postrzegają 
produkty ekologiczne. Z tego względu nie 
powinny być one celowo stosowane w 
rolnictwie ekologicznym lub w trakcie 
przetwarzania produktów ekologicznych.

(9) Organizmy zmodyfikowane genetycznie 
(GMO) i wyprodukowane z nich lub z ich 
zastosowaniem produkty nie są zgodne z 
produkcją ekologiczną i są sprzeczne z 
postrzeganiem produktów ekologicznych 
przez konsumentów. Z tego względu nie 
powinny być one celowo stosowane w 
rolnictwie ekologicznym lub w trakcie 
przetwarzania produktów ekologicznych:
należy unikać przypadkowego skażenia 
spowodowanego koegzystencją z obszarami 
produkcji opartej na GMO.

Uzasadnienie

Należy zakazać stosowania GMO w produkcji ekologicznej w odniesieniu do nasion i 
produktów: trzeba unikać jakiegokolwiek przypadkowego skażenia spowodowanego 
koegzystencją z tradycyjnymi obszarami rolniczymi, w których dopuszcza się częściowe użycie 
GMO, w celu ochrony produktów ekologicznych i właściwego postrzegania wysokiej jakości 
przez konsumenta.

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia 9 a (nowy)

(9a) Stosowanie pestycydów nie jest zgodne 
z produkcją ekologiczną.
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Uzasadnienie

Treść poprawki stanowi sama w sobie uzasadnienie i jest całkowicie zgodna z punktami 
uzasadnienia od 10 do 13 odnoszącymi się do wyłącznego użycia zasobów odnawialnych, 
płodozmianu zaplanowanego na wiele lat i zgodności dodatkowych nawozów z produkcją 
ekologiczną.

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia 18

(18) Do czasu przyjęcia wspólnotowych 
zasad produkcji w sektorze akwakultury, 
Państwa Członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania krajowych norm lub 
w przypadku ich braku, własnych norm 
zatwierdzonych lub uznawanych przez 
Państwa Członkowskie. Aby jednak 
zapobiec zaburzeniom rynku wewnętrznego 
Państwa Członkowskie powinny być 
zobowiązane do wzajemnego uznawania 
norm dotyczących produkcji w tej 
dziedzinie.

(18) Do czasu przyjęcia wspólnotowych 
zasad produkcji w sektorze akwakultury, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stosowania krajowych norm lub 
w przypadku ich braku, własnych norm 
zatwierdzonych lub uznawanych przez 
państwa członkowskie. Aby jednak zapobiec 
zaburzeniom rynku wewnętrznego państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane do 
wzajemnego uznawania norm dotyczących 
produkcji do czasu harmonizacji metod w 
tej dziedzinie.

Uzasadnienie

Wprowadzenie wspólnych zasad produkcji w sektorze akwakultury jest jednym z celów, jakie 
powinno objąć niniejsze rozporządzenie. Podkreślenie tego celu i równoczesna akceptacja 
czasowego wzajemnego uznawania norm między państwami członkowskimi wzmocni wspólny 
zakres produkcji ekologicznej.

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia 19

(19) Ekologiczne produkty przetworzone 
powinny być produkowane przy użyciu 
takich metod przetwarzania, które 
gwarantują przestrzeganie zasad produkcji 
ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech 
produktu na wszystkich etapach produkcji.

(19) Ekologiczne produkty przetworzone 
powinny być produkowane przy użyciu 
takich metod przetwarzania, które 
gwarantują przestrzeganie zasad produkcji 
ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech 
produktu na wszystkich etapach produkcji.
Coraz większa w ostatnich latach 
dostępność na rynku ekologicznych 
składników rolnych ułatwi osiągnięcie tego 
celu.

Uzasadnienie

Gwarancja wysokiej jakości i utrzymanie cech produktu na wszystkich etapach produkcji jest 
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możliwe dzięki większej dostępności na rynku ekologicznych składników rolnych.

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia 20

(20) Ze względu na fakt, że ekologiczne 
składniki rolne są w coraz większym 
stopniu dostępne na rynku, możliwe jest 
dalsze ograniczenie wykorzystania 
składników nieekologicznych do produkcji 
ekologicznej żywności przetworzonej i pasz.

skreślony

Uzasadnienie

Ogólne ograniczenia w stosowaniu nieekologicznych składników są niezgodne z 
koniecznością zaplanowania przez rolników całego łańcucha produkcyjnego odwołując się do 
zasobów naturalnych jak określono w poprzednich punktach uzasadnienia i podkreślono w 
zasadach rolnictwa biologicznego.

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia 22

(20) Ważną kwestią jest utrzymanie 
zaufania konsumentów do produktów 
ekologicznych. Z tego względu wyjątki od 
wymagań mających zastosowanie do 
produkcji ekologicznej powinny ograniczać 
się wyłącznie do takich przypadków, w 
których zastosowanie mniej restrykcyjnych 
reguł zostanie uznane za uzasadnione.

skreślony

Uzasadnienie

Nie można zawieść zaufania konsumentów. Produkty organiczne nie podlegają wyjątkom, lecz 
jedynie ograniczonym elastycznym zasadom produkcji dążącym do osiągnięcia wspólnych 
standardów jak wspomniano w punkcie uzasadnienia 21.

Poprawka 11
Punkt uzasadnienia 25

(25) Aby sytuacja na rynku wspólnotowym 
była jasna, należy wprowadzić obowiązek 
umieszczania na wszystkich produktach 
ekologicznych wytworzonych we 
Wspólnocie prostego, standaryzowanego 

(25) Aby sytuacja na rynku wspólnotowym 
była jasna, należy wprowadzić obowiązek 
umieszczania na wszystkich produktach 
ekologicznych wytworzonych we 
Wspólnocie prostego, standaryzowanego 
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napisu, przynajmniej w przypadku, gdy nie 
widnieje na nich wspólnotowe logo 
produkcji ekologicznej. Stosowanie takiego 
napisu powinno być możliwe, ale nie 
obowiązkowe, w przypadku produktów 
ekologicznych przywożonych z państw 
trzecich.

napisu, przynajmniej w przypadku, gdy nie 
widnieje na nich wspólnotowe logo 
produkcji ekologicznej. Stosowanie takiego 
napisu powinno być również możliwe w 
przypadku produktów ekologicznych 
przywożonych z państw trzecich.

Uzasadnienie

Możliwość umieszczania standaryzowanego napisu wspólnotowego na produktach 
ekologicznych pochodzących z krajów trzecich jest szansą oraz gwarancją zarówno dla 
konsumentów z UE, jak również dla producentów ekologicznych i sprzedawców detalicznych.

Poprawka 12
Punkt uzasadnienia 27

(27) Celowe stosowanie w produkcji 
ekologicznej organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO) jest zabronione. Mając 
na uwadze klarowność i spójność, jeżeli 
dany produkt jest oznakowany jako 
zawierający GMO, składający się z GMO 
lub wyprodukowany z GMO, umieszczanie 
na nim etykiety stwierdzającej, że jest 
ekologiczny, nie powinno być możliwe.

(27) Stosowanie w produkcji ekologicznej 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
(GMO) jest zabronione. Mając na uwadze 
klarowność i spójność, jeżeli dany produkt 
jest oznakowany jako zawierający GMO, 
składający się z GMO lub wyprodukowany z 
GMO, umieszczanie na nim etykiety 
stwierdzającej, że jest ekologiczny, nie 
powinno być możliwe.

Uzasadnienie

W przypadku produktów ekologicznych niedopuszczalne jest jakiekolwiek skażenie 
spowodowane GMO.

Poprawka 13
Punkt uzasadnienia 28

(28) Aby zagwarantować, że produkty 
ekologiczne są wytwarzane zgodnie z 
wymaganiami ustanowionymi na mocy 
wspólnotowych ram prawnych dotyczących 
produkcji ekologicznej, wszystkie działania 
wchodzące w zakres niniejszego wniosku 
legislacyjnego powinny być kontrolowane 
na każdym etapie produkcji i spełniać 
zasady określone w rozporządzeniu (WE) 
nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w celu sprawdzenia 
zgodności z prawem paszowym i 

(28) Aby zagwarantować, że produkty 
ekologiczne są wytwarzane zgodnie z 
wymaganiami ustanowionymi na mocy 
wspólnotowych ram prawnych dotyczących 
produkcji ekologicznej, wszystkie działania 
wchodzące w zakres niniejszego wniosku 
legislacyjnego powinny być kontrolowane 
na każdym etapie produkcji w oparciu o 
normę ISO 65/EN 45011 utworzoną celowo 
dla światowej produkcji ekologicznej w 
ramach kryteriów akredytacji IFOAM.
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żywnościowym oraz regułami dotyczącymi 
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.

Uzasadnienie

Rozporządzenie 882/2004 nie jest odpowiednie dla specyfiki i oryginalności łańcucha 
produkcji biologicznej i nie zapewnia pełnego zaangażowania bezpośrednich uczestników 
procesu kontroli, podczas gdy ich przedstawiciele jako pierwsi wnioskowali o wprowadzenie 
innowacyjnych świadectw na każdym etapie rolnictwa biologicznego. Stosowanie zasad 
określonych w rolnictwie konwencjonalnym, jeżeli nie zostanie zmienione jak zasugerowano 
w art. 63 ust.2 rozporządzenia 882/2004 dla lepszego dostosowania do rolnictwa 
biologicznego, doprowadzi produkty biologiczne do procesu homologacji podobnego do
produktów rolnictwa konwencjonalnego.

Poprawka 14
Punkt uzasadnienia 29

(29) W niektórych przypadkach stosowanie 
wymagań dotyczących zgłoszeń i kontroli w 
odniesieniu do niektórych rodzajów 
podmiotów gospodarczych zajmujących się 
handlem detalicznym może wydawać się 
nieproporcjonalne. Należy zatem umożliwić 
Państwom Członkowskim zwolnienie takich 
podmiotów gospodarczych z obowiązku 
spełnienia wymienionych wymagań.

skreślony

Uzasadnienie

Jeżeli w oczekiwaniu na odpowiednie modyfikacje wprowadzone przez Komisję do 
rozporządzenia 882/2004 stosuje się standardy ISO 65/EN 45011, niejasne zasady zwolnień 
niezwiązane ze specyficznymi odstępstwami są bezużyteczne i nie stanowią odpowiedniego 
rozwiązania ani dla MŚP z sektora produkcji biologicznej ani dla handlowców.

Poprawka 15
Punkt uzasadnienia 36

(36) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
prawodawstwo związane z produkcją 
ekologiczną jest istotnym elementem 
wspólnej polityki rolnej, ponieważ jest ściśle 
związane z rozwojem rynków rolnych, 

(36) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji. Biorąc pod uwagę fakt, iż 
prawodawstwo związane z produkcją 
ekologiczną jest istotnym i podstawowym 
elementem wspólnej polityki rolnej oraz 
zrównoważonej polityki środowiskowej, 
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należy dostosować je do istniejących 
procedur legislacyjnych stosowanych do 
zarządzania polityką w tej dziedzinie. Z tego 
względu uprawnienia przyznane Komisji na 
mocy niniejszego rozporządzenia powinny 
być wykonywane zgodnie z procedurą 
zarządzania przewidzianą w art. 4 decyzji 
1999/468/WE,

należy przewidzieć systematyczne 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
zgodnie z celem niniejszego rozporządzenia, 
odpowiednio do istniejących procedur 
legislacyjnych stosowanych do zarządzania 
polityką w tej dziedzinie. Z tego względu 
uprawnienia przyznane Komisji na mocy 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
wykonywane zgodnie z procedurą 
zarządzania przewidzianą w art. 4 decyzji 
1999/468/WE,

Uzasadnienie

Oryginalność produkcji biologicznej polega na wysokim stopniu uczestnictwa 
zainteresowanych stron i regularnych konsultacjach bezpośrednich uczestników. Ich 
uczestnictwo we wprowadzaniu poważnych zmian bieżących technik i procedur stanowi 
bogactwo dla całego łańcucha produkcyjnego.

Poprawka 16
Artykuł 1 ustęp 1 litera a)

a) produkcji, wprowadzania do obrotu, 
przywozu, wywozu i kontroli produktów 
ekologicznych;

a) produkcji, wprowadzania do obrotu, 
przywozu, wywozu i kontroli produktów 
ekologicznych, w tym usług 
gastronomicznych (catering), stołówek 
zakładowych, usług gastronomicznych w 
instytucjach, restauracji i innej zbliżonej 
działalności związanej z żywieniem;

Uzasadnienie

Coraz więcej osób zwraca się o żywność biologiczną w stołówkach zakładowych i w ramach 
prywatnych zamówień cateringowych. Popyt na żywność biologiczną zwiększa się szczególnie 
w stołówkach szkolnych, w związku z zamówieniami regulowanymi przez władze publiczne i 
prywatne, co stanowi w tym sektorze znaczący wzrost obrotów na rynku wewnętrznym.

Poprawka 17
Artykuł 1 ustęp 1 litera ea) (nowa)

ea) wyroby włókiennicze, kosmetyki i inne 
produkty nieżywnościowe

Uzasadnienie

Przepisami niniejszego rozporządzenia należy również objąć rynek produktów 
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nieżywnościowych, w szczególności środków czyszczących do wyrobów włókienniczych oraz 
kosmetyków.

Poprawka 18
Artykuł 1 ustęp 3 akapit drugi

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się 
do usług gastronomicznych (catering), 
stołówek zakładowych, usług 
gastronomicznych w instytucjach, 
restauracji i do innej zbliżonej działalności 
związanej z żywieniem.

skreślony

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie pod poprawką do art. 14 ust. 1: wyłączenie tych obszarów zastosowania 
jest niekorzystne dla producentów i sprzedawców detalicznych w pełni zaangażowanych w 
zapewnianie produktów ekologicznych we wszystkich rodzajach działalności związanej z 
żywieniem.

Poprawka 19
Artykuł 2 litera b)

b) „produkt ekologiczny” oznacza produkt 
rolny pochodzący z produkcji ekologicznej;

b)„produkt ekologiczny” oznacza produkt 
rolny pochodzący z produkcji ekologicznej, 
w której nie stosuje i nie stwierdza się 
pestycydów i produktów pochodzących z 
GMO, a także paszy lub składników 
zawierających GMO w całości lub 
częściowo;

Uzasadnienie

Poprawka podkreśla cele rolnictwa ekologicznego oraz wyjaśnia różnice między tradycyjnymi 
produktami a produktami wysokiej jakości, dostarczanymi przez rolników ekologicznych.

Poprawka 20
Artykuł 3 litera a) część wprowadzająca

a) W ramach praktycznego, rentownego 
systemu zarządzania wprowadza on 
produkcję szerokiej gamy produktów przy 
użyciu metod, które:

a) W ramach odnoszącego się do praktyki i 
przyrody systemu zarządzania wprowadza 
on produkcję szerokiej gamy produktów 
przy użyciu metod, które:



PA\610878PL.doc PE 370.326v03-0013/21 PA\61

PL

Uzasadnienie

Głównym celem producentów biologicznych jest zachowanie naturalnych i odnawialnych 
zasobów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik, włączając zrównoważone polityki 
społeczne, mogą oni dostarczyć konsumentom konkurencyjne produkty zgodnie z ich 
zapotrzebowaniem. Jednak nie tylko zapotrzebowanie konsumentów określa parametry 
produkcji i decyzję o podjęciu i rozwoju produkcji biologicznej przez rolników, ale także ich 
wola włączenia coraz większych obszarów w zrównoważone rolnictwo gwarantujące 
zrównoważony rozwój zasobów ludzkich.

Poprawka 21
Artykuł 3 litera a) i)

i) ograniczają do minimum negatywny
wpływ na środowisko;

i) gwarantują brak negatywnego wpływu na 
środowisko;

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do artykułu 3 litera a) część wprowadzająca.

Poprawka 22
Artykuł 3 litera (a) (iv a) (nowa)

iva) zapewniają zrównoważony rozwój 
społeczny i ludzki równolegle z 
osiągnięciem celów gospodarczych.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do artykułu 3 litera a) część wprowadzająca.

Poprawka 23
Artykuł 3 litera (b)

b) Wprowadza taką produkcję żywności i 
innych produktów rolnych, która zaspokaja
zapotrzebowanie klientów na towary 
produkowane przy użyciu naturalnych 
procesów lub procesów porównywalnych z 
naturalnymi i z naturalnych substancji.

b) Wprowadza taką produkcję żywności i 
innych produktów rolnych, w tym 
produktów nieżywnościowych, która 
mogłaby zaspokoić zapotrzebowanie 
klientów na towary produkowane przy 
użyciu naturalnych procesów i z naturalnych 
substancji.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do artykułu 3 litra a) część wprowadzająca.
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Poprawka 24
Artykuł 4 litera c)

c) stosowanie GMO oraz wyprodukowanych 
z nich lub z ich zastosowaniem produktów 
nie jest dozwolone, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

c) nie stosuje się GMO oraz 
wyprodukowanych z nich lub z ich 
zastosowaniem produktów, z wyjątkiem 
weterynaryjnych produktów leczniczych;

Uzasadnienie

Zgodnie z celami produkcji ekologicznej nie stosuje się GMO.

Poprawka 25
Artykuł 5 litera c)

c) ogranicza się do minimum zużycie
zasobów nieodnawialnych oraz środków 
wytworzonych poza gospodarstwem;

c) unika się ewentualnego zużycia zasobów 
nieodnawialnych oraz środków 
wytworzonych poza gospodarstwem;

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z celami produkcji ekologicznej należy unikać negatywnych 
oddziaływań.

Poprawka 26
Artykuł 5 litera n)

n) produkcja w sektorze akwakultury 
ogranicza do minimum negatywny wpływ
na środowisko wodne;

n) produkcja w sektorze akwakultury unika 
negatywnego wpływu na środowisko wodne;

Uzasadnienie

Do czasu przeprowadzonej przez Komisję weryfikacji i harmonizacji wspólnych standardów 
produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury, składniki i pasze muszą ściśle podlegać 
przepisom krajowym.

Poprawka 27
Artykuł 5 litera (o)

o) pasza stosowana w akwakulturze 
pochodzi z rybołówstwa opierającego się na 
zasadzie zrównoważonego rozwoju lub 

o) pasza stosowana w akwakulturze 
pochodzi z rybołówstwa opierającego się na 
zasadzie zrównoważonego rozwoju lub 
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składa się zasadniczo ze składników rolnych 
uzyskanych metodą produkcji ekologicznej 
oraz z naturalnych substancji nierolniczych;

składa się zasadniczo ze składników rolnych 
uzyskanych metodą produkcji ekologicznej 
oraz z naturalnych substancji nierolniczych, 
zgodnie z krajowymi normami 
ekologicznymi, określonymi przez 
kompetentne władze krajowe;

Uzasadnienie

Do czasu przeprowadzonej przez Komisję weryfikacji i harmonizacji wspólnych standardów 
produkcji ekologicznej w sektorze akwakultury, składniki i pasze muszą ściśle podlegać 
przepisom krajowym.

Poprawka 28
Artykuł 7 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy)

Oznaczenia znajdujące się na etykiecie 
dołączonej do produktów lub składników, 
które mają zostać użyte, a także we 
wszelkich innych dokumentach 
towarzyszących, które w jakikolwiek sposób 
wskazują na obecność GMO, nie są 
odpowiednim środkiem gwarantowania 
jakości produktów ekologicznych i w 
związku z tym trzeba ich unikać.

Uzasadnienie

Oryginalność i różnorodność produkcji biologicznej względem konwencjonalnej nie pozwala 
na harmonizację z istniejącymi zasadami dla produktów tradycyjnych, dla których 
obowiązkowe jest wskazanie minimalnego poziomu GMO w związku z umyślnym skażeniem. 
Dla produktów biologicznych nie można przyjąć żadnego progu. Muszą one być całkowicie 
wolne od GMO.

Poprawka 29
Artykuł 7 ustęp 2 akapit drugi

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy stosują do 
produkcji żywności ekologicznej lub pasz 
produkty zakupione od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO 
w całości lub częściowo.
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do artykułu 7 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy).

Poprawka 30
Artykuł 13 ustęp 4 akapit drugi

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO.

W przypadku, gdy rolnicy używają do 
produkcji pasz dla bydła hodowanego 
metodą hodowli ekologicznej składników i 
dodatków zakupionych od stron trzecich, 
wymagają oni, aby sprzedawca potwierdził, 
że dostarczone produkty nie zostały 
wyprodukowane z zastosowaniem GMO 
w całości lub częściowo.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawki do artykułu 7 ustęp 2 akapit pierwszy a (nowy).

Poprawka 31
Artykuł 16 akapit pierwszy

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 i warunkami określonymi w ust. 2 oraz 
mając na uwadze cele i zasady ustanowione 
w tytule II, Komisja może umożliwić 
przyznawanie odstępstw od reguł produkcji 
określonych w rozdziałach 1-3.

1. Zgodnie z procedurą określoną w art. 31 
ust. 2 i warunkami określonymi w ust. 2 oraz 
mając na uwadze cele i zasady ustanowione 
w tytule II, Komisja może umożliwić 
przyznawanie odstępstw od reguł produkcji 
określonych w rozdziałach 1-3. To 
elastyczne podejście ma charakter 
tymczasowy lub dostosowuje się je głównie 
do wymogów geograficznych; podlega ono 
także systematycznej debacie i ocenie z 
udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron, w celu uniknięcia zakłóceń w 
handlu.

Uzasadnienie

Koncepcja elastycznego podejścia jest szczegółowo rozpatrywana pod kątem wcielenia jej w 
życie, nie powodując zakłóceń w handlu, osłabienia zaufania konsumentów i naruszenia 
zasad dotyczących produkcji ekologicznej. Udział w tym procesie producentów ekologicznych 
i ich przedstawicieli ma decydujące znaczenie.

Poprawka 32
Artykuł 17 ustęp 3
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3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie mogą być
stosowane, jeżeli dany produkt jest 
opatrzony etykietą wskazującą na to, że 
zawiera GMO, składa się z GMO lub został 
wyprodukowany z GMO.

3. Terminy wymienione w załączniku I, ich 
pochodne i wersje skrócone, używane 
samodzielnie lub łącznie, nie są stosowane, 
jeżeli dany produkt jest opatrzony etykietą 
wskazującą na to, że zawiera GMO, składa 
się z GMO lub został wyprodukowany z 
GMO, lub jeżeli istnieją dowody na to, że 
produkt, składnik lub użyta pasza zostały 
jedynie skażone przez GMO: nie dopuszcza 
się żadnej tolerancji dla GMO, odmiennie 
niż w przypadku produktów tradycyjnych.

Uzasadnienie

Zainteresowane strony oraz konsumenci żądają, aby produkty ekologiczne różniły się 
zasadniczo od produktów tradycyjnych pod względem umieszczania na etykiecie 
obowiązkowych wartości, aby uniknąć zamieszczenia wprowadzającej w błąd informacji o 
celowej lub przypadkowej obecności GMO w produktach ekologicznych, podczas gdy należy 
unikać nawet przypadkowej obecności GMO.

Poprawka 33
Artykuł 17 ustęp 3 a (nowy)

3a. Wartości progowe dla etykietowania 
produktów oznakowanych jako GMO, 
określone dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 marca 2001 
r. nr 2001/18/WE w sprawie zamierzonego 
uwalniania do środowiska organizmów 
zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca 
dyrektywę Rady 90/220/EWG 1 nie mają 
zastosowania w ramach niniejszego 
rozporządzenia.
____
1 Dz.U. L 106, z 17.4.2001, str. 1Dyrektywa 
zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1830/2003 (Dz.U. L 268, z 18.10.2003, str. 24)

Uzasadnienie

Podkreśla uzasadnienie do art. 17 ust. 3 zapewniając różną jakość produktów organicznych i 
wymóg całkowitego braku GMO.

Poprawka 34
Artykuł 18 ustęp 4

4. W przypadku produktów przywożonych z 4. W przypadku produktów przywożonych z 
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państw trzecich, stosowanie oznaczeń, o 
których mowa w ust. 1 jest fakultatywne.

państw trzecich, należy promować
stosowanie oznaczeń, o których mowa w ust. 
1 dla uniknięcia wprowadzania w błąd 
konsumentów europejskich w ich wyborach 
i zrozumieniu.
4. 

Uzasadnienie

Analogicznie do punktu uzasadnienia 28, należy umożliwić producentom biologicznym z 
krajów trzecich, aby mogli spełniać te same normy nałożone w prawodawstwie UE, dając 
dowód takich samych poświadczonych technik stosowanych w ich krajach. 

Poprawka 35
Artykuł 20

Artykuł 20 skreślony
Twierdzenia na etykietach i w reklamach

1. Umieszczanie na etykietach i w 
reklamach ogólnych twierdzeń, że dane 
normy, prywatne lub krajowe są bardziej 
restrykcyjne, bardziej ekologiczne, lub że 
pod innym względem przewyższają one 
reguły określone w niniejszym 
rozporządzeniu lub wszelkie inne normy 
ekologiczne nie jest dozwolone.
Oznaczenia odnoszące się do szczególnych 
elementów metody produkcji danego 
produktu mogą być jednak umieszczane na 
etykietach i w reklamach pod warunkiem, 
że są zgodne z prawdą i pod innymi 
względami spełniają wymagania dotyczące 
etykietowania określone w dyrektywie 
2000/13/WE.
2. Państwa Członkowskie podejmują środki 
konieczne do zapewnienia zgodności z 
warunkami określonymi w niniejszym 
artykule.
3. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 31 ust. 2, może przyjąć środki 
w celu zagwarantowania zgodności z 
niniejszym artykułem.

Uzasadnienie

Nie należy wprowadzać nadmiernych regulacji dla produktów biologicznych. Zasady rynkowe 
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są wystarczające a odniesienie do prywatnych certyfikatów nie pomoże konsumentom w 
rozumieniu ani nie zwiększy ich zaufania.

Poprawka 36
Artykuł 22 ustęp 1

1. Zgodnie z przepisami określonymi w 
rozporządzeniu (WE) nr 882/2004, Państwa 
Członkowskie ustanawiają system kontroli 
mający zastosowanie do działań, o których 
mowa w art. 1 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
system kontroli mający zastosowanie do 
działań, o których mowa w art. 1 ust. 3 na 
każdym etapie łańcucha organicznego 
zgodnie z ISO 65/EN 45011 specjalnie 
opracowanej dla hodowli biologicznych na 
świecie w ramach kryteriów 
akredytacyjnych IFOAM.

Uzasadnienie

System kontrolny rozporządzenia 882/2004 nie jest najwłaściwszy dla zapewnienia 
standardów jakości dla produktów biologicznych: Częstotliwość kontroli i zadania 
wyznaczone przez władze są użyteczne, ale najważniejsze jest, aby rozpocząć skuteczne 
wdrażanie standardów ISO 65/45011.

Poprawka 37
Artykuł 22 ustęp 5

5. Zatwierdzone organy kontrolne 
zapewniają właściwemu organowi dostęp do 
swoich biur i obiektów oraz dostarczają 
wszelkich informacji i pomocy, które 
właściwy organ uzna za niezbędne do 
wypełnienia swoich zobowiązań zgodnie z 
niniejszym artykułem.

5. Zatwierdzone organy kontrolne i 
przedstawiciele zainteresowanych stron, 
którzy muszą być w pełni zaangażowani w 
proces, współpracują z właściwymi 
organami, zapewniając dostęp do swoich 
biur i obiektów oraz dostarczają wszelkich 
informacji i pomocy, które właściwy organ 
uzna za niezbędne do wypełnienia swoich 
zobowiązań zgodnie z niniejszym artykułem

Uzasadnienie

Podkreśla się wagę udziału rolników biologicznych w procesie decyzyjnym i kontrolnym 
zgodnie z zasadą przejrzystości, a także dobrych praktyk stosowanych przez nich przez 
ostatnie lata. 

Poprawka 38
Artykuł 24 ustęp 1

1. Właściwy organ oraz zatwierdzone 1. Właściwy organ oraz zatwierdzone 
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organy kontrolne mogą wydawać 
podmiotom gospodarczym objętym 
systemem kontroli świadectwa, w tym prawa 
do używania należących do nich znaków 
zgodności z normami ekologicznymi.

organy kontrolne w konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, mogą wydawać 
podmiotom gospodarczym objętym 
systemem kontroli świadectwa, w tym prawa 
do używania należących do nich znaków 
zgodności z normami ekologicznymi.

Uzasadnienie

Rolnicy sektora biologicznego wykazują zainteresowanie udziałem w procesach decyzyjnych i 
nowych metodach przyznawania świadectw: Organy kontrolne Komisji jak również właściwe 
organy krajowe powinny uwzględnić ich zdolność do zorganizowania samooceny w oparciu o 
techniki innowacyjne. 

Poprawka 39
Artykuł 24 ustęp 3 a (nowy)

3a. Należy organizować regularne 
przesłuchania zainteresowanych stron w 
celu uznania i podkreślenia ważnej roli, 
jaką pełnią rolnicy biologiczni w procesie 
podejmowania decyzji i przyznawania 
świadectw.

Uzasadnienie

Rolnicy sektora biologicznego wykazują zainteresowanie udziałem w procesach decyzyjnych i 
nowych metodach przyznawania świadectw. Organy kontrolne Komisji jak również właściwe 
organy krajowe powinny uwzględnić ich zdolność do zorganizowania samooceny w oparciu o 
techniki innowacyjne. 

Poprawka 40
Artykuł 26

W przypadku otrzymania wniosku, 
należycie uzasadnionego koniecznością 
zagwarantowania, że dany produkt został 
wyprodukowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, właściwe organy i organy 
kontrolne wymieniają z innymi właściwymi 
organami i organami kontrolnymi stosowne 
informacje na temat wyników 
przeprowadzonych przez nich kontroli.
Mogą one również wymieniać takie 
informacje z własnej inicjatywy.

W przypadku otrzymania wniosku, 
należycie uzasadnionego koniecznością 
zagwarantowania, że dany produkt został 
wyprodukowany zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, właściwe organy, krajowi 
i europejscy przedstawiciele 
zainteresowanych stron zaangażowani w 
proces decyzyjny i organy kontrolne, 
wymieniają z innymi właściwymi organami 
i organami kontrolnymi stosowne informacje 
na temat wyników przeprowadzonych przez 
nich kontroli.  Mogą one również wymieniać 
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takie informacje z własnej inicjatywy

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki do art. 24 dążącej do zapewnienia aktywnego uczestnictwa i 
zaangażowania producentów biologicznych i ich specyficznej wiedzy.

Poprawka 41
Artykuł 31 ustęp 1 a (nowy)

1a. Komisja zapewni regularne konsultacje 
i współpracę pomiędzy przedstawicielami 
producentów biologicznych i 
przedstawicielami konsumentów celem 
ciągłego realizowania założeń rolnictwa 
biologicznego jak określono w art.3 poprzez 
angażowanie ich w uaktualnianie i 
wdrażanie odpowiednich technik zgodnych 
z założeniami i zasadami określonymi w 
Tytule II tego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Uczestnictwo przedstawicieli rolników biologicznych w procesie decyzyjnym stanowi 
oryginalny i nowatorski aspekt wdrażania przepisów tego rozporządzenia. Dobre praktyki i 
doświadczenie w metodach innowacyjnych wzbogacą cały proces decyzyjny, za który 
odpowiada Komisja.


