
Plany Komisji w zakresie przedłużenia możliwości stosowania nieekologicznych młodych 
osobników i zarodków z nieekologicznych wylęgarni małży w akwakulturze ekologicznej do dnia 

31 grudnia 2016 r. na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008

(2015/C 437/06)

1. Zgodnie z art. 25e ust. 3 i art. 25o ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (1) od dnia 31 grudnia 
2015 r. maksymalny odsetek nieekologicznych młodych osobników zwierząt akwakultury i zarodków z nieekologicz
nych wylęgarni małży wprowadzonych do gospodarstwa wynosi 0 %.

2. Z dokonanej wcześniej przez Komisję oceny dostępnych informacji wynikało, że spełnienie tego wymogu przez 
sektor akwakultury ekologicznej będzie możliwe. Jednakże z nowych informacji otrzymanych ostatnio od państw człon
kowskich i zainteresowanych stron wynika, że ekologiczne młode osobniki i zarodki małży nie są obecnie dostępne 
w wystarczających ilościach oraz że sektor akwakultury ekologicznej napotyka trudności w zapewnieniu produkcji eko
logicznych zwierząt akwakultury. W związku z powyższym Komisja pragnie poinformować zainteresowane podmioty 
gospodarcze, że trwają prace nad rozporządzeniem Komisji zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008, które 
odroczy stosowanie odsetka 0 %, przewidzianego w art. 25e ust. 3 oraz w art. 25o ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia 
(WE) nr 889/2008, o jeden rok. Odsetek 0 % będzie zatem obowiązywać dopiero od dnia 31 grudnia 2016 r.

Przedłużenie możliwości stosowania nieekologicznych młodych osobników i zarodków z nieekologicznych wylęgarni 
małży do dnia 31 grudnia 2016 r. powinno pozwolić uniknąć zakłóceń w produkcji w sektorze akwakultury ekologicz
nej w Unii i dać czas na dalszy rozwój rynku ekologicznych młodych osobników i zarodków małży.

3. Zgodnie z porozumieniem WTO w sprawie barier technicznych w handlu przygotowywane rozporządzenie 
powinno zostać najpierw zgłoszone innym członkom WTO. Po zakończeniu tej procedury notyfikacyjnej projekt roz
porządzenia powinien zostać przedstawiony Komitetowi ds. Produkcji Ekologicznej, zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 37 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 (2), w celu uzyskania jego opinii. Nastąpi to po dniu 1 stycznia 2016 r. 
W związku z tym planuje się stosowanie zmienionego art. 25e ust. 3 i art. 25o ust. 1 z mocą wsteczną od dnia 
1 stycznia 2016 r. Po przyjęciu rozporządzenia powinno to umożliwić podmiotom gospodarczym sprzedaż zwierząt 
akwakultury jako ekologicznych pod warunkiem że spełniony będzie wymóg 50 % przewidziany w art. 25e ust. 3 
i art. 25o ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

Taka zmiana jest jednak uzależniona od pozytywnego wyniku głosowania Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej, 
a następnie przyjęcia jej przez Komisję.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekolo
gicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów eko
logicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).
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