
ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/1450 

z dnia 27 czerwca 2022 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do 
stosowania nieekologicznych pasz białkowych w produkcji ekologicznych zwierząt gospodarskich 

w związku z inwazją Rosji na Ukrainę 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produk
cji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szcze
gólności jego art. 22 ust. 1 lit. b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rosyjska inwazja na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. wywołała poważne konsekwencje dla dostaw ekologicznej 
paszy białkowej do szeregu państw członkowskich, ponieważ Ukraina była jednym z głównych dostawców takiej 
paszy dla ekologicznych świń i drobiu w tych państwach członkowskich.

(2) Brak dostępności ekologicznej paszy białkowej w tych państwach członkowskich zagraża ciągłości produkcji ekolo
gicznej starszych kategorii ekologicznych świń i drobiu, które nie są objęte odstępstwami przewidzianymi w części II 
pkt 1.9.3.1 lit. c) i pkt 1.9.4.2 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, zgodnie z którymi dopuszcza 
się karmienie młodych zwierząt nieekologicznymi paszami białkowymi w proporcji do 5 %.

(3) Należy zatem zezwolić państwom członkowskim, które uznały tę sytuację za okoliczności katastroficzne zgodnie 
z art. 1 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/2146 (2), na czasowe odstępstwo od części II pkt 1.4.1 
lit. b) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 zawierającej wymóg, aby ekologiczne zwierzęta gospodarskie 
były karmione paszą ekologiczną lub paszą w okresie konwersji, poprzez rozszerzenie odstępstw określonych 
w części II pkt 1.9.3.1 lit. c) i 1.9.4.2 lit. c) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 na starsze kategorie 
świń i drobiu.

(4) W celu zapewnienia przejrzystości i na potrzeby kontroli konieczne jest, aby informacje dotyczące przyznanych 
odstępstw były udostępniane w sposób zharmonizowany między państwami członkowskimi a Komisją za pośred
nictwem systemu komputerowego.

(5) Należy zapewnić, aby podmioty, którym przyznano takie odstępstwa, spełniały warunki przyznanych odstępstw.

(6) Na potrzeby kontroli podmioty powinny przechowywać dokumenty potwierdzające, że przyznano im te odstępstwa 
i że spełniają warunki z nimi związane.

(7) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r., czyli od daty 
rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę,

(1) Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europej

skiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Dz.U. L 428 
z 18.12.2020, s. 5).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W państwach członkowskich, które uznały brak dostępności ekologicznej paszy białkowej w następstwie inwazji 
Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. za okoliczności katastrofalne zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia delegowa
nego (UE) 2020/2146, właściwe organy mogą rozszerzyć odstępstwa określone w części II pkt 1.9.3.1 lit. c) i 1.9.4.2 lit. c) 
załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 na kategorie świń i drobiu starsze niż te, o których mowa w tych literach, 
pod warunkiem że odstępstwa mają zastosowanie:

a) przez ograniczony okres, nie dłużej niż jest to konieczne, a w żadnym wypadku nie dłużej niż 12 miesięcy;

b) do wszystkich zainteresowanych podmiotów produkujących ekologiczne świnie lub drób.

2. Stosowanie odstępstw, o których mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla ważności certyfikatów, o których 
mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/848, w okresie, w którym mają zastosowanie odstępstwa, pod warunkiem że 
dane podmioty spełniają warunki, na podstawie których przyznano te odstępstwa.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o odstępstwach przyznanych na podsta
wie art. 1 ust. 1 przez ich właściwe organy, za pośrednictwem udostępnionego przez Komisję systemu komputerowego, 
który umożliwia wymianę elektronicznych dokumentów i informacji.

2. Każdy podmiot, do którego mają zastosowanie przyznane odstępstwa, przechowuje dokumentację dotyczącą tych 
odstępstw oraz stosowania tych odstępstw w okresie, w którym mają one zastosowanie.

3. Właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące państw członkow
skich sprawdzają przestrzeganie przez podmioty warunków przyznanych im odstępstw.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej
skiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 24 lutego 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań
stwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN
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