
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1336/2005

z dnia 12 sierpnia 2005 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji
ekologicznej produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów rolnych i środków

spożywczych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia
24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej
produktów rolnych oraz odnośnego znakowania produktów
rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego
art. 13 tiret drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 zmie-
nionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 392/2004 (2)
zakres działalności podmiotów gospodarczych podlegają-
cych systemowi kontroli określonemu w art. 9 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2092/91 obejmuje wszystkie podmioty
gospodarcze zajmujące się produkcją, przygotowaniem
oraz wprowadzaniem produktów do obrotu.

(2) Aby odpowiednio objąć wszystkie kategorie podmiotów
gospodarczych określonych w art. 8 ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2092/91, konieczne jest rozszerzenie
zastosowania przepisów ogólnych przedstawionych
w załączniku III do wymienionego rozporządzenia.

(3) Stosowne jest odniesienie częstotliwości wyrywkowych
kontroli do zagrożeń związanych z naruszeniem rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2092/91.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do
rozporządzenia (EWG) nr 2092/91.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu powołanego zgodnie
z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 198 z 22.7.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2254/2004 (Dz.U. L 385
z 29.12.2004, str. 20).

(2) Dz.U. L 65 z 3.3.2004, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2092/91 wprowadza się następujące zmiany:

1) po tytule dodaje się zapis w brzmieniu:

„Przepisy ogólne wymienione w niniejszym Załączniku mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów
gospodarczych określonych w art. 8 ust. 1 w takim zakresie, w jakim przepisy te dotyczą działalności wykonywanej
przez dany podmiot gospodarczy.

W stosunku do podmiotów gospodarczych wykonujących działalność określoną w tytule każdej podsekcji, poza
przepisami ogólnymi, mają zastosowanie przepisy szczególne.”;

2) w przepisach ogólnych wprowadza się następujące zmiany:

a) punkty 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. Kontrola wstępna

Kiedy zasady kontrolne są wprowadzane w życie po raz pierwszy, odpowiedzialny podmiot gospodarczy musi
sporządzić:

— pełny opis jednostki produkcyjnej i/lub obiektów, i/lub działalności,

— opis wszystkich praktycznych środków, które muszą zostać podjęte na poziomie jednostki produkcyjnej i/lub
obiektów i/lub działalności, aby zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności
z wymaganiami niniejszego Załącznika,

— środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi produk-
tami lub substancjami oraz środki podjęte w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz podczas
cyklu produkcyjnego podmiotu gospodarczego.

Tam, gdzie jest to stosowne, wymienione opisy i środki mogą być częścią systemu jakości sporządzonego przez
podmiot gospodarczy.

Opis oraz odpowiednie środki muszą być zawarte w deklaracji podpisywanej przez odpowiedzialny podmiot
gospodarczy.

Ponadto deklaracja ta musi zawierać zobowiązanie podmiotu gospodarczego:

— do wykonywania czynności zgodnie z art. 5, 6, 6a i odpowiednio art. 11 niniejszego rozporządzenia i/lub
rozporządzenia (WE) nr 223/2003,

— do zaakceptowania, w przypadku naruszenia lub nieprawidłowości, wprowadzenia środków określonych w art. 9
ust. 9 niniejszego rozporządzenia i w stosowanych przypadkach w art. 10 ust. 3 niniejszego rozporządzenia,
oraz

— do zaakceptowania obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia, aby ozna-
kowania odnoszące się do metody produkcji ekologicznej zostały usunięte z jego produkcji.

Deklaracja ta musi zostać zweryfikowana przez jednostkę lub organ kontrolny wydający sprawozdanie stwierdza-
jące ewentualne braki i niezgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. Podmiot gospodarczy musi kontra-
sygnować to sprawozdanie oraz podjąć niezbędne środki naprawcze.

4. Powiadamianie

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy musi zgłosić wszelkie zmiany w opisie lub środkach określonych w pkt 3
i w przepisach o wstępnej kontroli przewidzianych w sekcjach A, B, C, D i E przepisów szczególnych niniejszego
Załącznika do jednostki kontrolującej lub organu kontroli w odpowiednim czasie.
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5. Wizyty kontrolne

Jednostka lub organ kontrolny przeprowadza pełną fizyczną kontrolę wszystkich podmiotów gospodarczych
przynajmniej raz do roku. Jednostka lub organ kontrolny może pobierać próbki do testowania produktów nieza-
twierdzonych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub celem sprawdzenia technik produkcji niezgodnych
z niniejszym rozporządzeniem. Próbki można także pobierać i analizować celem wykrycia ewentualnego skażenia
produktami niezatwierdzonymi. Jednakże analizy takie muszą być wykonywane w przypadku podejrzenia zasto-
sowania produktów niezatwierdzonych. Sprawozdanie kontrolne musi zostać sporządzone po każdej wizycie
kontrolnej i kontrasygnowane przez osobę odpowiedzialną za jednostkę produkcyjną lub jej przedstawiciela.

Ponadto jednostka lub organ kontroli dokonuje kontroli wyrywkowych, zapowiedzianych lub niezapowiedzianych,
opartych na ogólnej ocenie ryzyka niezgodności z niniejszym rozporządzeniem i rozporządzeniem (WE)
nr 223/2003, biorąc pod uwagę przynajmniej wyniki poprzednich kontroli, ilość danych produktów i ryzyko
zamiany produktów.

6. Dokumentacja księgowa

Ewidencja towarowa i dokumentacja finansowa musi być przechowywana w jednostce produkcyjnej lub w jej
obiektach, aby umożliwić podmiotowi gospodarczemu oraz jednostce lub organowi kontrolnemu sprawdzenie:

— dostawcy i, jeśli różni, sprzedawcy lub eksportera produktów,

— rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1, dostarczonych do jednostki produkcyjnej i, kiedy to stosowne,
wszystkich zakupionych materiałów oraz użycia tych materiałów i, kiedy to stosowne, składu mieszanek
paszowych,

— rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1 przechowywanych w obiektach jednostki,

— rodzaju, ilości i odbiorców oraz, jeśli różni, nabywców, oprócz ostatecznych konsumentów, wszelkich
produktów określonych w art. 1, które opuściły jednostkę produkcyjną lub obiekty czy magazyny pierwszego
odbiorcy,

— w przypadku podmiotów gospodarczych, które nie przechowują lub nie mają bezpośrednio do czynienia
z wymienionymi produktami, rodzaju i ilości produktów określonych w art. 1, zakupionych i sprzedanych,
oraz dostawców, a jeśli różni, sprzedających lub eksporterów i kupujących, a jeśli różni, odbiorców.

Dokumentacja księgowa musi zawierać wyniki kontroli przy odbiorze produktów oraz wszelkie inne informacje
wymagane przez jednostkę lub organ kontrolny do celów należytej kontroli.

Dane księgowe muszą być udokumentowane odpowiednimi dokumentami uzasadniającymi.

Księgowość musi wykazywać saldo dochodów i wydatków.”;

b) tytuł pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pakowanie i transport produktów do innych podmiotów gospodarczych lub jednostek produkcyj-
nych”;

c) po pkt 7 wprowadza się punkt 7a w brzmieniu:

„7a. Otrzymywanie produktów z innych jednostek i od innych podmiotów gospodarczych

Podczas przyjmowania produktów określonych w art. 1 podmiot gospodarczy sprawdza zamknięcie opakowań lub
pojemników, gdzie jest to wymagane, oraz obecność oznakowania określonego w pkt 7. Podmiot gospodarczy
porównuje informacje na etykiecie określonej w pkt 7 z informacjami w dokumentach towarzyszących. Wynik tej
weryfikacji należy wyraźnie podać w dokumentacji księgowej określonej w pkt 6.”;
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d) punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Składowanie produktów

Pomieszczeniami do składowania produktów należy zarządzać w taki sposób, aby zapewnić identyfikację partii
towaru i uniknąć mieszania się z produktami i/lub substancjami niespełniającymi wymagań niniejszego rozporzą-
dzenia lub zanieczyszczenia nimi. Zawsze musi być możliwa wyraźna identyfikacja produktów określonych w
art. 1.”

3) w przepisach szczególnych wprowadza się następujące zmiany:

a) w sekcji A skreśla się akapit szósty;

b) sekcja B otrzymuje brzmienie:

„B. Jednostki dla przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych oraz środków spożywczych skła-
dających się z produktów roślinnych i zwierzęcych

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do każdej jednostki produkcyjnej zajmującej się przygotowaniem, zgodnie
z definicją w art. 4 ust. 3, produktami określonymi w art. 1 ust. 1, na własny rachunek lub na rachunek strony
trzeciej, włączając także w szczególności:

— jednostki zajmujące się pakowaniem i/lub przepakowywaniem takich produktów,

— jednostki zajmujące się znakowaniem i/lub ponownym znakowaniem takich produktów.

1. Kontrola wstępna

Pełny opis jednostki, określony w pkt 3 przepisów ogólnych niniejszego Załącznika, musi wykazywać obiekty
używane do przyjmowania, przetwarzania, pakowania, znakowania i składowania produktów rolnych przed i po
działaniach ich dotyczących, jak również procedury dotyczące transportu produktów.

2. Jednostki przetwórcze zajmujące się także produktami niepochodzącymi z rolnictwa ekologicznego

Jeśli produkty, które nie są określone w art. 1, są również przetwarzane, pakowane lub składowane w danej
jednostce przetwórczej:

— jednostka ta musi posiadać obszary fizycznie lub chronologicznie wydzielone w ramach obiektów do składo-
wania produktów określonych w art. 1, przed i po czynnościach,

— działania muszą być wykonywane w sposób ciągły aż do całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronolo-
gicznie odseparowane od podobnych działań wykonywanych na produktach nieobjętych art. 1,

— jeżeli działania takie nie są wykonywane w określonym czasie lub w ustalonym dniu, należy o nich zawiada-
miać z wyprzedzeniem, w terminie uzgodnionym z jednostką lub organem kontrolnym,

— należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację partii i uniknąć pomieszania lub zamiany
z produktami nieuzyskanymi zgodnie z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu,

— działania prowadzone na produktach, zgodnie z przepisami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu,
muszą być wykonywane jedynie po oczyszczeniu urządzeń produkcyjnych. Skuteczność środków podjętych
dla oczyszczenia urządzeń musi zostać sprawdzona i zarejestrowana.

3. Pakowanie i transport produktów do jednostek przetwórczych

Mleko, jaja i produkty jajczarskie pochodzące z rolnictwa ekologicznego należy gromadzić oddzielnie od
produktów produkowanych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Na zasadzie odstępstwa i z zastrzeżeniem
uzyskania uprzedniej zgody jednostki lub organu kontrolnego, może nastąpić jednoczesne gromadzenie, o ile
podjęte zostały właściwe środki zabezpieczające przed jakąkolwiek możliwością pomieszania lub zamiany
z produktami produkowanymi niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz zapewniające identyfikację
produktów produkowanych zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Podmiot gospodarczy przechowuje
informacje dotyczące dni zbioru, godzin, rejonu i daty oraz czasu przyjęcia produktów, dostępne dla jednostki lub
organu kontrolnego.”;

c) w sekcji E skreśla się punkt 6.
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