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UZASADNIENIE 

1. KONTEKST AKTU DELEGOWANEGO 

Po przyjęciu nowego rozporządzenia ekologicznego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r., 

Konieczne jest przyjęcie rozporządzenia delegowanego zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/848 

w celu dodania dalszych przepisów dla podmiotów, grup podmiotów i podwykonawców do prowadzą 

dokumentację dotyczącą ich produkcji ekologicznej i różnych działań, które podejmują, aby wykazać 

zgodność z zasadami produkcji ekologicznej. Sektor ekologiczny musi mieć pewność prawa co do 

przepisów, które będą miały zastosowanie w tych kwestiach, a państwa członkowskie UE muszą mieć 

wystarczająco dużo czasu, aby włączyć te przepisy do swojego ustawodawstwa krajowego. 

2. KONSULTACJE PRZED PRZYJĘCIEM AKTU 

Ustawa została szczegółowo omówiona z państwami członkowskimi w Grupie Ekspertów ds. 

Produkcji Ekologicznej, a także z głównymi organizacjami reprezentującymi sektor ekologiczny, a 

mianowicie IFOAM, COPA-COGECA i EOCC. DG AGRI ściśle współpracowała z innymi dyrekcjami 

generalnymi w dziedzinie ich specjalistycznej wiedzy podczas opracowywania tych przepisów. 

Powiadomiono partnerów WTO i przeprowadzono ogólne konsultacje społeczne. 

3. ASPEKTY PRAWNE AKTU DELEGOWANEGO 

Ten akt delegowany ustanawia dodatkowe przepisy zmieniające załącznik II w odniesieniu do 

wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów w celu wykazania zgodności z zasadami produkcji 

ekologicznej przez podmioty, grupy podmiotów i podwykonawców w łańcuchu produkcji 

ekologicznej. 

  

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)… / ... 

z XXX 

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w 

odniesieniu do wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów od podmiotów zajmujących się 

produkcją ekologiczną 

 

(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 produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, w szczególności art. 34 ust. 8 tego, 



Natomiast: 

(1) W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 określono pewne wymogi dla podmiotów 

gospodarczych w zakresie prowadzenia rejestrów dotyczących niektórych określonych zasad 

produkcji. Zapisy mogą mieć znaczenie dla celów identyfikowalności, wewnętrznej kontroli jakości 

oraz dla oceny zgodności ze szczegółowymi zasadami produkcji ekologicznej. Aby zapewnić spójność 

między ustalonymi wymaganiami w różnych produkcjach, a także zharmonizowane wdrażanie, 

konieczna jest zmiana załącznika II w odniesieniu do niektórych wymagań dotyczących prowadzenia 

dokumentacji. 

(2) Niezależnie od ogólnych przepisów art. 9, 34 i 39 rozporządzenia (UE) 2018/848 podstawowego 

aktu prawnego, należy bardziej szczegółowo określić minimalne wymogi dotyczące rejestrów w 

każdym obszarze produkcyjnym określonym w częściach załącznika II i wprowadzić pewne szczególne 

wymogi w celu zapewnienia spójności i zharmonizowanej podstawy prowadzenia rejestrów, które są 

uważane za kluczowe dla umożliwienia podmiotom przedstawienia dowodów skutecznego 

stosowania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. 

(2) (3) Niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla wymogów dotyczących prowadzenia 

rejestrów, które zostały już ustanowione w innych aktach ustawodawczych UE, takich jak te 

dotyczące żywności i bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa pasz i pasz, zdrowia i dobrostanu 

zwierząt. Jednakże niniejszym powtarza się pewne wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji, 

ponieważ mogą one mieć znaczenie dla operatorów z krajów trzecich. W związku z tym tylko te 

elementy uzupełniające, które umożliwiają weryfikację zgodności z przepisami dotyczącymi rolnictwa 

ekologicznego, będą musiały być rejestrowane przez podmioty, które już spełniają inne wymogi 

prawne UE w zakresie prowadzenia rejestrów, bez konieczności ich powielania. 

(3) (4) Do celów rejestrowania danych dotyczących stosowania nawozów ważne jest, aby zawrzeć 

szczegółowe informacje dotyczące niektórych parametrów stosowania, biorąc pod uwagę, że 

stosowanie nawozów w produkcji ekologicznej podlega ograniczeniom ilościowo-jakościowym, które 

należy uwzględnić uwzględnić, kiedy środki agronomiczne nie są wystarczające, aby zaspokoić 

potrzeby żywieniowe roślin. 

(4) (5) Ze względu na prawidłową dystrybucję nadwyżki obornika organicznego ważne jest, aby 

podmioty ekologiczne zawarły pisemną umowę o współpracy z innymi podmiotami i prowadziły 

zapisy uzgodnionego planu rozrzucania obornika, aby zapewnić limity azotu rozprowadzanego 

rocznie i na hektary są szanowane. 

(5) (6) Stosowanie środków ochrony roślin, środków czyszczących i dezynfekujących, takich jak 

produkty biobójcze i detergenty, w produkcji ekologicznej podlega ograniczeniom w produkcji 

ekologicznej i powinno być ograniczone do przypadków, w których środki zapobiegawcze nie 

utrudniały występowania i rozprzestrzeniania się szkodniki i choroby oraz we wszystkich przypadkach 

substancje zatwierdzone zgodnie z art. 24. Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących prowadzenia 

rejestrów określonych w rozporządzeniach (WE) 1107/2009 i (WE) 852/20042, ważne jest, aby 

operatorzy rejestrowali szczegółowe warunki stosowania gdy konieczne jest zastosowanie środka 

ochrony roślin, biocydu lub detergentu w celu wykazania, w stosownych przypadkach, zgodności z 

ustalonymi ograniczeniami 



przestrzeganie zalecanej częstotliwości i okresu przed zbiorami, a także być w stanie zweryfikować 

skuteczność zastosowanych konkretnych środków i wykazać konieczność takich zabiegów. 

(6) (7) Ze względu na specyfikę warunków agrotechnicznych każdej działki uprawnej, wszystkie 

zastosowane dane zewnętrzne należy rejestrować w odniesieniu do działki objętej wnioskiem, aby 

umożliwić operatorom monitorowanie skuteczności i zapewnienie odpowiednich rejestrów 

konieczności interwencji do celów identyfikowalności oraz, w przypadku, dowody na jakiekolwiek 

szczególne odstępstwa od zasad produkcji roślinnej uzyskane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

rozporządzenia (UE) 2018/848. 

(7) (8) Podczas zbierania dzikich roślin i ich produktów podmioty gospodarcze muszą prowadzić 

rejestry ilości i czasu zbiorów w określonym siedlisku przyrodniczym, aby umożliwić 

identyfikowalność i weryfikację przestrzegania naturalnych warunków siedliskowych. 

(9) Z uwagi na możliwe odstępstwa od zasad produkcji zwierzęcej przyznane na warunkach 

określonych w pkt 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5., 1.7.8. , 1.9.3.1., 1.9.4.2 części II załącznika II, operatorzy 

przechowują, w stosownych przypadkach, dokumentację dowodową dotyczącą takich odstępstw, aby 

umożliwić śledzenie i kontrolę zgodności z ustalonymi warunkami. 

(8) (10) Bez uszczerbku dla wymogów rozporządzenia (WE) 852/2004 i rozporządzenia 429/2016, 

podmioty gospodarcze prowadzą szczegółową ewidencję pochodzenia zwierząt wprowadzonych do 

gospodarstwa oraz ich odpowiednią wcześniejszą dokumentację weterynaryjną, aby móc zapewnić 

identyfikowalność i wykazać zgodność ze szczegółowymi warunkami określonymi w załączniku II 

część II i III, w tym, w stosownych przypadkach, przestrzeganiem okresu konwersji. 

(9) (11) Ponadto, aby udowodnić poszanowanie potrzeb żywieniowych określonych gatunków i 

odpowiednich zasad produkcji ekologicznej ustalonych dla różnych grup zwierząt, podmioty 

gospodarcze prowadzą szczegółową dokumentację dotyczącą schematu żywienia i okresu wypasu. 

(10) Czyszczenie i dezynfekcja są ważne dla zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się 

chorób i skażeniu produktów, podmioty gospodarcze przechowują dowody wdrożonych środków i 

wszelkich zewnętrznych środków zastosowanych w celu weryfikacji skuteczności i przestrzegania 

zalecanych dawek i czasu. 

(11) (12) Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zapisów i identyfikacji określonych w 

rozporządzeniu (UE) 429/2016, rozporządzeniu (WE) nr 852/2004, rozporządzeniu (WE) nr 

1760/2000 w sprawie higieny środków spożywczych i dyrektywie 2001 / 82 / EWG w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych nakłada pewne 

obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji leczenia weterynaryjnego, jednak w świetle 

szczególnych ograniczeń określonych w zasadach produkcji ekologicznej, niektóre szczegółowe 

wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji zwierząt ekologicznych mogą umożliwić podmioty 

gospodarcze zajmujące się produkcją ekologiczną mają wykazać właściwemu organowi, że spełniane 

są odpowiednie wymogi przepisów dotyczących produkcji ekologicznej, jednocześnie umożliwiając 

weryfikację skuteczności i przestrzegania określonych okresów karencji. 

(13) W odniesieniu do przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w ekologicznej produkcji 

zwierzęcej podmioty gospodarcze prowadzą rejestry przy stosowaniu niektórych szczególnych 

działań, podając uzasadnienie umożliwiające monitorowanie przestrzegania ustalonych przepisów. 



(12) (14) Bez uszczerbku dla wymogów identyfikowalności określonych w rozporządzeniu (WE) 

178/2002, aby umożliwić śledzenie i kontrolę przestrzegania zasad produkcji ekologicznej, między 

innymi przestrzegania okresów konwersji dla różnych gatunków, ważne jest, aby podmioty prowadzić 

szczegółowe zapisy każdego zwierzęcia przychodzącego lub opuszczającego gospodarstwo. 

(15) W odniesieniu do szczególnych wymagań żywieniowych ustalonych dla świń i drobiu i możliwych 

Odstępstwo od stosowania nieekologicznej paszy białkowej dla świń i drobiu podlega szczególnym 

ograniczeniom, konieczne jest zatem, aby podmioty korzystające z takiego odstępstwa rejestrowały 

dokładne karmienie. reżim i ilość paszy białkowej dodawanej do diet oraz czas podawania, aby 

umożliwić weryfikację zgodności z ustalonymi wymogami pkt 1.9.3.1. i 1.9.4.2. załącznika II część II. 

(16) Wśród wymogów dotyczących przetrzymywania i hodowli drobiu, o których mowa w pkt 1.9.4.4. 

istnieją wymagania mające zastosowanie w niektórych systemach chowu, dotyczące przestrzegania 

okresu pustki, dla którego należy przechowywać dokumentację dowodową, aby umożliwić właściwe 

monitorowanie. 

(17) W odniesieniu do szczególnych wymagań żywieniowych ustalonych dla królików podmioty 

gospodarcze powinny zarejestrować dokładny system żywienia, aby umożliwić weryfikację zgodności 

z ustalonymi wymogami pkt 1.9.5.1. Załącznik II część II. 

(13) 

(14) (18) Biorąc pod uwagę znaczenie położenia pasiek na obszarach, które powinny zapewniać 

dostępność nektaru i pyłku z upraw ekologicznych lub z naturalnych obszarów niezanieczyszczonych 

lub z upraw podlegających metodom o niewielkim wpływie na środowisko, aby uniknąć skażenia 

pasiek, należy ważne jest, aby operatorzy prowadzili mapę użytkowanych obszarów, a także zapisy 

wszelkich zastosowanych zewnętrznych środków i czynności wykonanych w ulach, aby udowodnić 

zgodność z ustaloną produkcją 

n zasady. 

(15) Hodowla zwierząt akwakultury przeznaczonych do spożycia przez ludzi jest zdefiniowana jako 

produkcja podstawowa w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków 

spożywczych, a obowiązki dotyczące prowadzenia rejestrów są już nałożone na poszczególne 

przedsiębiorstwa produkcyjne sektora akwakultury na mocy tego rozporządzenia. W związku z tym 

wszelkie inne istotne wymogi dotyczące prowadzenia rejestrów w akwakulturze ekologicznej 

umożliwiające podmiotom gospodarczym wykazanie właściwemu organowi, że spełniane są 

odpowiednie wymogi przepisów ekologicznych, należy w miarę możliwości połączyć z obowiązkami 

określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 852 / 2004. 

(19) Ze względu na możliwe odstępstwa od zasad produkcji zwierząt akwakultury przyznane na 

warunkach określonych w pkt 3.1.2.1 lit. d) ie) części III załącznika II, podmioty gospodarcze 

przechowują, w stosownych przypadkach, dokumentację dowodową dotyczącą takich odstępstw 

pozwalają na identyfikowalność i kontrolę zgodności z ustalonymi warunkami. 

(16) (20) W szczególności wykorzystanie środków zewnętrznych podlega ograniczeniom 

ustanowionym w prawodawstwie ekologicznym i jest rejestrowane, tak jak w przypadku składników 

odżywczych stosowanych w produkcji ekologicznych alg, które mogą być użyte wyłącznie po 



zatwierdzeniu zgodnie z art. i ograniczone do obiektów zamkniętych i stosowane w określonych 

warunkach. Dlatego operatorzy rejestrują takie wnioski, aby udowodnić przestrzeganie określonych 

warunków. 

(17) (21) Punkt 3.1.2.1. w części III załącznika II przewiduje dokumentację dowodową dotyczącą 

pochodzenia i traktowania młodych osobników oraz w świetle przepisów szczegółowych dotyczących 

młodych osobników do rozrodu i odchowu, w tym ewentualnego zastosowania odstępstwa w 

zakresie wprowadzania nieekologicznych osobników młodocianych, a zapisy są niezbędne, aby 

umożliwić weryfikację przestrzegania tych przepisów w dokładnym czasie ich wystąpienia podczas 

cyklu produkcji zwierząt, w tym z uwzględnieniem początkowego okresu konwersji. 

(18) (22) Sposób żywienia zwierząt akwakultury powinien uwzględniać szczególne potrzeby 

żywieniowe każdego gatunku na różnych etapach rozwoju. W związku z tym, biorąc pod uwagę 

szczegółowe przepisy dotyczące dozwolonych materiałów paszowych, w tym materiałów 

pochodzenia nieekologicznego, ważne jest, aby operator prowadził dokumentację dotyczącą systemu 

żywienia gatunków wraz z danymi dotyczącymi różnych etapów rozwoju, aby wykazać zgodność z 

zasadami produkcji ekologicznej. 

(19) (23) Opieka zdrowotna nad zwierzętami akwakultury opiera się na zapobieganiu, dlatego ważne 

jest, aby podmioty gospodarcze prowadziły zapisy dotyczące różnych działań podejmowanych w 

odpowiednim czasie, aby w jak największym stopniu ograniczyć stosowanie leczenia 

weterynaryjnego, co podlegają ścisłym ograniczeniom pod względem częstotliwości i liczby w 

odniesieniu do czasu trwania cyklu życia danych gatunków i powinny być również należycie 

rejestrowane w celu wykazania przestrzegania limitów wycofania, a także monitorowania ich 

skuteczności. 

(20) (24) Właściwe praktyki hodowlane decydują o dobrostanie zwierząt, aw kontekście akwakultury 

jakość wody i regulacja limitów zagęszczenia zwierząt oraz odpowiednich parametrów fizyko-

chemicznych mają fundamentalne znaczenie dla dobrostanu zwierząt. Dlatego konieczne jest, aby 

operator rejestrował dane, a także rodzaj i czas interwencji przeprowadzanych w celu monitorowania 

utrzymywania najlepszych warunków dla zwierząt oraz środków podjętych w celu przestrzegania 

ustalonych zasad produkcji ekologicznej na różnych etapach rozwoju zwierząt. W akwakulturze 

ekologicznej stosowanie napowietrzania jest dozwolone, ale użycie tlenu jest ograniczone do 

określonych przypadków i należy przechowywać rejestry tego rodzaju interwencji, aby wykazać 

przestrzeganie ustalonych warunków. 

(25) Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów określonych w rozporządzeniu 

(WE) 852/2004, wszystkie ekologiczne podmioty zajmujące się produkcją ekologicznej przetworzonej 

żywności lub ekologicznej przetworzonej paszy, wina lub drożdży prowadzą szczegółową 

dokumentację w celu wykazania zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. w szczególności w 

odniesieniu do środków ostrożności wprowadzonych w celu zapewnienia integralności produktów 

ekologicznych, szczególnych warunków stosowania środków zewnętrznych oraz produktów 

czyszczących i dezynfekujących w celu wykazania zgodności z zasadami produkcji ekologicznej. 

Ponadto, aby umożliwić właściwą weryfikację bilansu wejścia i wyjścia, podmioty gospodarcze 

przechowują dostępne dane dotyczące zastosowanego wsadu, aw przypadku produktów złożonych - 

kompletne receptury / receptury, a także, w stosownych przypadkach, dokumentację potwierdzającą 

odstępstwa uzyskane zgodnie z art. 25 niniejszego regulaminu. 



(26) Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów określonych w rozporządzeniu 

(WE) 852/2004, wszystkie podmioty produkujące wino ekologiczne prowadzą szczegółową 

dokumentację w celu wykazania zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, w 

szczególności w odniesieniu do zewnętrznego wkładu stosowanego w winie. produkcji oraz do 

czyszczenia i dezynfekcji, a także, w stosownych przypadkach, dokumenty potwierdzające 

odstępstwa od zasad produkcji, uzyskane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

(27) Bez uszczerbku dla wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) 852/2004 wszystkie podmioty produkujące drożdże ekologiczne 

prowadzą szczegółową dokumentację w celu wykazania zgodności z zasadami produkcji ekologicznej, 

w szczególności w odniesieniu do produktów i substancji używanych do produkcji drożdży oraz do 

czyszczenia i dezynfekcji. 

(21) (28) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2018/848. 

(22) (29) W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno mieć 

zastosowanie od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

artykuł 1 

Zmiany w rozporządzeniu (UE) 2018/848 

W rozporządzeniu (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany: 

1. W punkcie 1.9.3. w części I załącznika II tekst „Podmioty gospodarcze prowadzą rejestr 

wykorzystania tych produktów” zastępuje się tekstem: 

„Podmioty prowadzą rejestry wykorzystania tych produktów, w tym datę złożenia wniosku, rodzaj i 

nazwę produktu, zastosowaną ilość, uprawę i odnośne działki.” 

 

2. W punkcie 1.10.2. w części I załącznika II tekst „Podmioty gospodarcze prowadzą rejestry 

potwierdzające potrzebę stosowania takich produktów” zastępuje się tekstem: 

„Podmioty prowadzą dokumentację potwierdzającą potrzebę zastosowania takich produktów, w tym 

datę zastosowania, rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość, uprawę i 

działkę, agrofaga lub chorobę, które mają być zwalczane” 

 

3. Na końcu punktu 1.11 w części I załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty gospodarcze prowadzą rejestry stosowania tych produktów, w tym datę zastosowania, 

rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość i powierzchnię / miejsce 

zastosowania.” 

 



4. Na końcu punktu 1.12 w części I załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„W szczególności oOperatorzy przechowują dokumentację dotyczącą wszelkich innych zewnętrznych 

środków wejściowych zastosowanych w każdej działce oraz, w stosownych przypadkach, 

dokumentację dowodową dotyczącą wszelkich odstępstw od zasad produkcji uzyskanych zgodnie z 

pkt 1.8.5 części I załącznika II do niniejszego rozporządzenia.” 

5. Na końcu punktu 2.2. w części I załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą zapisy dotyczące okresu i miejsca zbioru, odnośnych gatunków oraz ilości 

zebranych dzikich roślin.” 

 

6. Na końcu punktu 1.1. w części II załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty przechowują dokumentację potwierdzającą wszelkie odstępstwa od zasad produkcji 

dotyczących zasad produkcji zwierzęcej uzyskanych zgodnie z pkt 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 

i 1.9.4.2. części II do załącznika II do niniejszego rozporządzenia ” 

 

7. Po pkt 1.3.4.4.5 dodaje się nowy punkt 1.3.4.5 w części II załącznika II w brzmieniu: 

„1.3.4.5. Podmioty prowadzą ewidencję lub dokumentację potwierdzającą pochodzenie zwierząt, 

identyfikującą zwierzęta zgodnie z odpowiednimi systemami (każde zwierzę lub partia / stado / ul), 

dokumentację weterynaryjną zwierząt wprowadzonych do gospodarstwa, datę przybycia, okres 

konwersji ”. 

 

8. Nowy punkt 1.4.4. Po pkt 1.4.3.2 dodaje się zapisy w części II załącznika II. następująco: 

„1.4.4. Podmioty prowadzą zapisy dotyczące sposobu żywienia oraz, w stosownych przypadkach, 

okresu wypasu. W szczególności rodzaj i nazwa paszy, w tym dodatki paszowe, proporcje różnych 

materiałów paszowych w dawkach i proporcje paszy z własnego gospodarstwa lub tego samego 

regionu oraz, w stosownych przypadkach, okresy dostępu do obszarów wypasu wolnego od wypasu, 

okresy wypasu, w przypadku których ograniczenia stosować i udokumentować stosowanie przepisów 

pkt 1.4.2. i 1.4.3. części II do załącznika II do niniejszego rozporządzenia. ” 

 

9. Na końcu pkt 1.5.1.6. Części II załącznika II dodaje się, co następuje: 

„Podmioty gospodarcze prowadzą rejestry stosowania tych produktów, w tym datę zastosowania, 

rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość i powierzchnię / miejsce 

zastosowania.” 

 

10. Nowy punkt 1.5.2.7. w części II załącznika II po pkt 1.5.2.6 dodaje się. następująco: 



„1.5.2.7. Podmioty przechowują zapisy lub dokumentację potwierdzającą wszelkie zastosowane 

leczenie, w szczególności identyfikację leczonych zwierząt, datę leczenia, diagnozę, dawkowanie; 

rodzaj i nazwa produktu leczniczego oraz, w stosownych przypadkach, recepta weterynaryjna na 

opiekę weterynaryjną, ostatnia, jeśli ma to zastosowanie, oraz okres karencji stosowany przed 

wprowadzeniem do obrotu i oznakowaniem produktów pochodzenia zwierzęcego jako 

ekologicznych. ” 

 

11. Po 1.7.11 dodaje się nowy punkt 1.7.12 w części II załącznika II w brzmieniu: 

„1.7.12. Operatorzy przechowują zapisy lub dokumentację potwierdzającą wszelkie szczególne 

zastosowane operacje oraz uzasadnienia zastosowania któregokolwiek z przepisów pkt 1.7.5, 1.7.8, 

1.7.9 i 1.7.10. W odniesieniu do zwierząt opuszczających gospodarstwo należy odnotować 

następujące dane: w stosownych przypadkach: wiek, liczba zwierząt, waga zwierząt rzeźnych, 

możliwa identyfikacja (każde zwierzę lub partia / stado / ul), data wyjazdu i miejsce przeznaczenia. ” 

 

12. Na końcu pkt 1.9.3.1 części II załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania paszy, w szczególności jej rodzaju, o 

łęg, skład i ilość paszy w odniesieniu do przepisów wymienionych w lit. a), b) i c). ” 

 

13. Na końcu pkt 1.9.4.2 części II załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania paszy, w szczególności rodzaju, 

pochodzenia, składu i ilości paszy. w odniesieniu do przepisów wymienionych w lit. a), b) i c). ” 

14.12. W pkt 1.9.4.4 lit. c) po wyrazie „z powrotem” dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Operator przechowuje ewidencję lub dokumentację potwierdzającą stosowanie tego okresu.” 

 

15. Na końcu pkt 1.9.5.1 części II załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Operatorzy prowadzą ewidencję dotyczącą konieczności stosowania tych przepisów.” 

 

16.13. Po pkt 1.9.6.5 dodaje się nowy punkt 1.9.6.6 Prowadzenie dokumentacji w części II załącznika 

II. następująco: 

 „Podmioty przechowują mapę w odpowiedniej skali lub we współrzędnych geograficznych lokalizacji 

uli, które pszczelarz przekazuje organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej w celu wykazania, 

że obszary dostępne dla rodzin spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. 



W rejestrze pasieki w zakresie stosowania żywienia wpisuje się następujące informacje: rodzaj 

produktu, daty, ilości i ule, w których jest stosowany. 

Należy zapisać strefę, w której znajduje się pasieka, wraz z oznaczeniem uli i okresem 

przemieszczania się. 

Wszystkie zastosowane środki należy odnotować w rejestrze pasieki, w tym usuwanie nadstawek i 

czynności związane z pozyskiwaniem miodu. Należy również odnotować ilość i daty zbioru miodu. ” 

 

17.14. Nowy punkt 1.11. w części III do załącznika II po pkt 1.10 dodaje się: 

„Podmioty przechowują dokumentację dowodową dotyczącą wszelkich odstępstw od zasad produkcji 

zwierząt akwakultury uzyskanych zgodnie z pkt 3.1.2.1 lit. d) i e) części III załącznika II do niniejszego 

rozporządzenia” 

 

18.15. Na końcu pkt 2.2.2 lit. c) części III załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą ewidencję wykorzystania tych produktów, w tym datę zastosowania, rodzaj i 

nazwę produktu, zastosowaną ilość, wraz z informacjami na temat danych partii / zbiorników / 

basenów” 

19.16. Na końcu punktu 2.3.2. w części III załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą zapisy wykorzystania tych produktów, w tym datę zastosowania, rodzaj i nazwę 

produktu, zastosowaną ilość wraz z informacjami na temat danych partii / zbiorników / basenów.” 

20.17. Po pkt 3.1.2.2 dodaje się nowy punkt 3.1.2.3 w części III załącznika II. następująco: 

„Podmioty prowadzą rejestry pochodzenia zwierząt, identyfikując partie, datę przybycia i rodzaj 

gatunków, ilości, status ekologiczny lub nieekologiczny, okres konwersji.” 

 

21.18. Po pkt 3.1.3.4 dodaje się nowy punkt 3.1.3.5 w części III załącznika II w brzmieniu: 

„3.1.3.5. Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą określonych trybów karmienia, w 

szczególności rodzaju i ilości paszy oraz stosowania dodatkowej paszy oraz odpowiednich zwierząt / 

partii karmionych zwierząt. ” 

22.19. Nowy punkt 3.1.4.3. w części III załącznika II dodaje się po 3.1.4.2. następująco: 

„3.1.4.3. Podmioty zachowują dokumentację zastosowanych środków zapobiegania chorobom, 

podając szczegóły dotyczące odłogowania, czyszczenia i uzdatniania wody, a także wszelkich 

zastosowanych środków weterynaryjnych i innych środków przeciw pasożytom, w szczególności daty 

leczenia, diagnozy i dawkowania; rodzaj i nazwa środka leczniczego oraz recepta weterynaryjna na 

opiekę weterynaryjną, w stosownych przypadkach, oraz okresy karencji stosowane, zanim produkty 

akwakultury będą mogły być sprzedawane jako ekologiczne. ” 



23.20. Na końcu pkt 3.1.5.3 w części III załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą zapisy dotyczące środków monitorowania i konserwacji w zakresie dobrostanu 

zwierząt i jakości wody. W przypadku nawożenia stawów i jezior podmiot gospodarczy prowadzi 

dokumentację dotyczącą stosowania nawozów i środków poprawiających glebę, w tym datę 

zastosowania, rodzaj i nazwę środka, zastosowaną ilość, lokalizację danego zastosowania. 

24.21. W pkt 3.1.6.5 części III załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Operatorzy prowadzą rejestr takich zastosowań, wskazując, czy zastosowano je zgodnie z pkt 3.1.6.5 

lit. a) lit. b) czy c)”. 

 

25.22. Na końcu pkt 1.4 lit. a) w części IV załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„I prowadzić rejestr tych środków”; 

 

26.23. W załączniku II część IV po pkt 1.6 dodaje się nowy punkt 1.7 w brzmieniu: 

„Podmioty gospodarcze przechowują, w stosownych przypadkach, dokumentację dowodową 

dotyczącą odstępstw od zasad produkcji uzyskanych zgodnie z art. 25 niniejszego rozporządzenia.” 

 

27,24. Na końcu punktu 2.2.3. w części IV załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Podmioty gospodarcze prowadzą zapisy stosowania tych produktów, w tym datę zastosowania, 

rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne oraz zastosowaną ilość i powierzchnię / miejsce 

zastosowania.” 

 

28,25. Po pkt 2.2.4. Dodaje się nowy pkt 2.3 w części IV załącznika II: 

„Operatorzy prowadzą rejestry wszelkich surowców wykorzystanych w produkcji żywności, a w 

przypadku produkcji produktów złożonych muszą być dostępne dla właściwego organu lub jednostki 

certyfikującej kompletne receptury / receptury przedstawiające oczekiwane ilości materiału 

wejściowego i wyjściowego. ” 

 

29,26. Na końcu pkt 1.4 lit. a) w części V załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 

„I prowadzić rejestr tych środków”; 

 

30,27. Na końcu punktu 2.4. W części V załącznika II dodaje się tekst w brzmieniu: 



„Podmioty gospodarcze prowadzą rejestry stosowania tych produktów, w tym datę zastosowania, 

rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość i powierzchnię / miejsce 

zastosowania.” 

 

31,28. Po pkt 2.4 dodaje się nowy punkt 2.5 w części V załącznika II. następująco: 

„Podmioty gospodarcze prowadzą dokumentację dotyczącą każdego surowca użytego do produkcji 

paszy, a w przypadku produkcji produktów złożonych, muszą być dostępne dla właściwego organu i 

jednostki certyfikującej kompletne receptury / receptury pokazujące oczekiwane ilości materiału 

wejściowego i wyjściowego.” 

 

32,29. W załączniku II część VI po pkt 2.2 dodaje się nowy pkt 2.3 w brzmieniu: 

'' Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania wszelkich produktów i substancji 

używanych do produkcji wina oraz do czyszczenia i dezynfekcji, w tym datę zastosowania, rodzaj i 

nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość oraz, w stosownych przypadkach, 

powierzchnię / lokalizację Aplikacja. Przechowują dokumentację dowodową dotyczącą odstępstw od 

zasad produkcji wina uzyskanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. ” 

 

33,30. W załączniku II część VII dodaje się nowy punkt 1.5 po punkcie 1.4. następująco: 

„Podmioty zachowują dokumentację dotyczącą wszelkich produktów i substancji używanych do 

produkcji drożdży oraz do czyszczenia i dezynfekcji, w tym datę zastosowania, rodzaj i nazwę 

produktu, jego substancje czynne, zastosowaną ilość i powierzchnię / miejsce zastosowania.” 

 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach 

członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, 

W imieniu Komisji 

Prezydent 

Ursula von der Leyen 


