
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 
2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 14 czerwca 2018 r.) 

1) Strona 37, art. 30 ust. 5 lit. b) i c): 

zamiast: „b) jedynie w wykazie składników, pod warunkiem że: 
(i) mniej niż 95 % masy składników pochodzenia rolnego to składniki ekologiczne i pod 

warunkiem że składniki te są zgodne z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi 
w niniejszym rozporządzeniu; oraz 

(ii) żywność przetworzona jest zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi 
w załączniku II część IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 lit. b) i pkt 2.2.1 oraz z przepisami 
ustanowionymi zgodnie z art. 16 ust. 3; 

c) w opisie handlowym i w wykazie składników, pod warunkiem że: 
(i) głównym składnikiem są produkty łowiectwa lub rybołówstwa; 
(ii) termin, o którym mowa w ust. 1, wyraźnie wiąże się w opisie handlowym z innym skład

nikiem, który jest ekologiczny i różni się od głównego składnika; 
(iii) wszystkie inne składniki pochodzenia rolnego są ekologiczne; oraz 
(iv) żywność jest zgodna z załącznikiem II część IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 lit. b) i pkt 

2.2.1 oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 16 ust. 3.”; 

powinno być: „b) jedynie w wykazie składników, pod warunkiem że: 
(i) mniej niż 95 % masy składników pochodzenia rolnego to składniki ekologiczne i pod 

warunkiem że składniki te są zgodne z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi 
w niniejszym rozporządzeniu; oraz 

(ii) żywność przetworzona jest zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi 
w załączniku II część IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 lit. b) i pkt 2.2.1 z wyjątkiem prze
pisów o ograniczonym stosowaniu nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, 
zawartych w załączniku II część IV pkt 2.2.1 oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie 
z art. 16 ust. 3; 

c) w opisie handlowym i w wykazie składników, pod warunkiem że: 
(i) głównym składnikiem są produkty łowiectwa lub rybołówstwa; 
(ii) termin, o którym mowa w ust. 1, wyraźnie wiąże się w opisie handlowym z innym skład

nikiem, który jest ekologiczny i różni się od głównego składnika; 
(iii) wszystkie inne składniki pochodzenia rolnego są ekologiczne; oraz 
(iv) żywność przetworzona jest zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi 

w załączniku II część IV pkt 1.5, pkt 2.1 lit. a), pkt 2.1 lit. b) i pkt 2.2.1 z wyjątkiem prze
pisów o ograniczonym stosowaniu nieekologicznych składników pochodzenia rolnego, 
zawartych w załączniku II część IV pkt 2.2.1 oraz z przepisami ustanowionymi zgodnie 
z art. 16 ust. 3.”.   

2) Strona 38, art. 30 ust. 6 lit. a): 

zamiast: „a) pasza przetworzona jest zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi w załączniku 
II części II, III i V oraz ze szczegółowymi przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 16 ust. 3;”; 

powinno być: „a) pasza przetworzona jest zgodna z przepisami dotyczącymi produkcji zawartymi w załączniku 
II części II, III i V oraz ze szczegółowymi przepisami ustanowionymi zgodnie z art. 17 ust. 3;”.     
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