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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 20, art. 3 pkt 44:

zamiast:

„44) (…), takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub młócenie jak również pakowanie, znakowanie lub wpro
wadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej;”,

powinno być:

„44) (…), takie jak ubój, rozbiór, czyszczenie lub mielenie, jak również pakowanie, znakowanie lub wpro
wadzanie zmian w znakowaniu odnoszących się do produkcji ekologicznej;”.

2.

Strona 20, art. 3 pkt 50:

zamiast:

„50) „(…), włączając – w stosownych przypadkach – znakowanie, reklamę, przywóz, wywóz oraz działania
podwykonawcze;”,

powinno być:

„50) „(…), włączając – w stosownych przypadkach – znakowanie, reklamę, import, eksport oraz działania
podwykonawcze;”.

3.

Strona 38, art. 32 ust. 2 akapit pierwszy lit. c):

zamiast:

„c) »rolnictwo UE/rolnictwo spoza UE«, gdy część surowców rolnych wyprodukowano w Unii, a część
w państwie trzecim.”,

powinno być:

„c) »rolnictwo UE/spoza UE«, gdy część surowców rolnych wyprodukowano w Unii, a część w państwie
trzecim.”.

4.

Strona 38, art. 32 ust. 2 akapit drugi:

zamiast:

„Do celów akapitu pierwszego słowo »rolnictwo« zastępuje się słowem »akwakultura«. Słowa »UE« lub »spoza
UE« mogą być zastąpione lub uzupełnione nazwą państwa lub nazwą państwa i regionu, jeżeli wszystkie
surowce rolne, z których składa się produkt, wyprodukowano w danym państwie oraz – w stosownych przy
padkach – w tym regionie.”,

powinno być:

„Do celów akapitu pierwszego słowo »rolnictwo« można – w stosownych przypadkach – zastąpić słowem
»akwakultura«, a słowa »UE« lub »spoza UE« mogą być zastąpione lub uzupełnione nazwą państwa lub
nazwą państwa i regionu, jeżeli wszystkie surowce rolne, z których składa się produkt, wyprodukowano
w danym państwie oraz – w stosownych przypadkach – w tym regionie.”.

5.

Strona 40, art. 34 ust. 6:

zamiast:

„6.
[....] państwa członkowskie prowadzą aktualizowane wykazy zawierające nazwy i adresy podmiotów
i grup podmiotów, (…)”,

powinno być:

„6.
Państwa członkowskie prowadzą aktualizowane wykazy zawierające nazwy i adresy podmiotów
i grup podmiotów, (…)”.
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Strona 43, art. 38 ust. 1 lit. c):

zamiast:

„c) w przypadkach gdy podmioty równolegle zbierają produkty ekologiczne, produkty w okresie konwersji
i produkty nieekologiczne lub je przygotowują lub przechowują w tej samej jednostce obszaru lub tych
samych pomieszczeniach przygotowawczych lub transportują je do innych podmiotów lub jednostek,
weryfikację dokumentacji oraz środków lub procedur lub ustaleń wprowadzonych w celu zapewnienia,
by czynności były oddzielone w czasie lub przestrzeni, by zostały wdrożone odpowiednie środki doty
czące czyszczenia i – w stosownych przypadkach – środków służących zapobieganiu zastąpieniu pro
duktów, by produkty ekologiczne oraz produkty w okresie konwersji były w każdym momencie ozna
czone i by produkty ekologiczne, produkty w okresie konwersji i produkty nieekologiczne były
przechowywane, zarówno przed czynnościami przygotowawczymi, jak i po nich, w oddzieleniu w czasie
lub przestrzeni od siebie;”,

powinno być:

„c) w przypadkach gdy produkty ekologiczne, w okresie konwersji i nieekologiczne są równolegle zbierane
przez podmioty, przygotowywane lub przechowywane w tej samej jednostce przygotowawczej, tym
samym obszarze przygotowawczym lub tych samych pomieszczeniach przygotowawczych, albo trans
portowane są do innych podmiotów lub jednostek, weryfikację ewidencji oraz środków, procedur lub
uzgodnień w celu zapewnienia, by czynności były oddzielone w czasie lub przestrzeni, by zostały wdro
żone odpowiednie środki dotyczące czyszczenia i – w stosownych przypadkach – środki służące zapo
bieganiu zastąpieniu produktów, by produkty ekologiczne oraz produkty w okresie konwersji były
w każdym momencie oznaczone i by produkty ekologiczne, produkty w okresie konwersji i produkty
nieekologiczne były przechowywane, zarówno przed czynnościami przygotowawczymi, jak i po nich,
w oddzieleniu w czasie lub przestrzeni od siebie;”.

7.

Strona 45, art. 39 ust. 1 lit. d) ppkt (iii):

zamiast:

„(iii) aby przedsiębiorstwo:
— poinformowało na piśmie i bez zbędnej zwłoki nabywców produktów oraz dokonało wymiany
odpowiednich informacji z właściwym organem lub – w stosownych przypadkach – z organem
kontrolnym lub jednostką certyfikującą, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nie
zgodności, podejrzenia wystąpienia niezgodności, której nie można wykluczyć, lub stwierdzenia
niezgodności wpływającej na integralność produktów,
— zaakceptowało przekazanie dokumentacji kontrolnej w przypadku zmiany organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej lub – w przypadku wycofania z produkcji ekologicznej – przechowy
wanie przez co najmniej pięć lat dokumentacji kontrolnej przez ostatni organ kontrolny lub ostat
nią jednostkę certyfikującą,
— bezzwłocznie poinformowało właściwy organ lub organ lub jednostkę wyznaczone zgodnie
z art. 34 ust. 4, w przypadku wycofania się z produkcji ekologicznej, oraz
— zaakceptowało wymianę informacji między tymi organami lub jednostkami, w przypadku gdy
podwykonawcy są kontrolowani przez różne organy kontrolne lub jednostki certyfikujące.”,

powinno być:

„(iii) zobowiązanie do:
— poinformowania na piśmie i bez zbędnej zwłoki nabywców produktów oraz dokonania wymiany
odpowiednich informacji z właściwym organem lub – w stosownych przypadkach – z organem
kontrolnym lub jednostką certyfikującą, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia nie
zgodności, podejrzenia wystąpienia niezgodności, której nie można wykluczyć, lub stwierdzenia
niezgodności wpływającej na integralność produktów,
— zaakceptowania przekazania dokumentacji kontrolnej w przypadku zmiany organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej lub – w przypadku wycofania z produkcji ekologicznej – przechowy
wania przez co najmniej pięć lat dokumentacji kontrolnej przez ostatni organ kontrolny lub ostat
nią jednostkę certyfikującą,
— bezzwłocznego poinformowania właściwego organu lub organu lub jednostki wyznaczonych
zgodnie z art. 34 ust. 4, w przypadku wycofania się z produkcji ekologicznej, oraz
— zaakceptowania wymiany informacji między tymi organami lub jednostkami, w przypadku gdy
podwykonawcy są kontrolowani przez różne organy kontrolne lub jednostki certyfikujące.”.
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Strona 75, załącznik II, część III, pkt 3.1.2.1. lit. e) akapit drugi:

zamiast:

„Na zasadzie odstępstwa od lit. a) do dnia 1 stycznia 2022 r. państwa członkowskie mogą zezwolić na wpro
wadzanie w celach odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej maksymalnie 50 % młodych nieekolo
gicznych, które należą do gatunków, których produkcja nie jest rozwinięta w Unii” pod warunkiem że co
najmniej ostatnie dwie trzecie trwania cyklu produkcyjnego odbywa się w ramach zarządzania ekologicz
nego. Takie odstępstwo może zostać przyznane na maksymalnie dwa lata i nie jest odnawialne.”,

powinno być:

„Na zasadzie odstępstwa od lit. a) państwa członkowskie mogą zezwolić na wprowadzanie w celach
odchowu w ekologicznej jednostce produkcyjnej maksymalnie 50 % młodych nieekologicznych, które
należą do gatunków, których produkcja jako ekologicznych nie była rozwinięta w Unii do dnia 1 stycznia
2022 r., pod warunkiem że co najmniej ostatnie dwie trzecie trwania cyklu produkcyjnego odbywa się
w ramach zarządzania ekologicznego. Takie odstępstwo może zostać przyznane na maksymalnie dwa lata
i nie jest odnawialne.”.

9.

Strona 85, załącznik III, pkt. 2.1. akapit pierwszy lit. c):

zamiast:

„c) nazwę i kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot; oraz”,

powinno być:

„c) nazwę lub kod organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej, której podlega podmiot; oraz”.

10.

Strona 91, załącznik VI, część I, rubryka 5:

zamiast:

„Przygotowywanie”,

powinno być:

„Przygotowanie”.

