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ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 

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

wymogów dotyczących prowadzenia rejestrów podmiotów zajmujących się produkcją ekologiczną  

 

ZAŁĄCZNIK 

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2018/848 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w części I wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1.9.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty kiedy 

produkt został użyty, rodzaj i nazwę produktu, ilość zastosowaną oraz uprawę i działki, których dotyczy. ”; 

b) w pkt 1.10.2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Podmioty prowadzą dokumentację potwierdzającą potrzebę stosowania takich produktów, w tym datę lub 

daty, kiedy każdy produkt był używany, rodzaj i nazwę produktu, jego substancje czynne, zastosowana ilość, 

uprawa i działki, których to dotyczy, oraz zwalczanego szkodnika lub choroby. ”; 

c) w pkt 1.11 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty kiedy 

każdy produkt został użyty, typ i nazwa produktu, jego substancje aktywne i miejsce takiego użycia. ”; 

d) w pkt 1.12 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„W szczególności operatorzy przechowują dokumentację dotyczącą wszelkich innych zewnętrznych danych 

wejściowych zastosowanych na każdej działce i, w stosownych przypadkach, przechowują dokumentację 

dowodową dotyczącą wszelkich odstępstw od zasady produkcji uzyskane zgodnie z pkt 1.8.5. ”; 

e) w pkt 2.2 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą okresu i miejsca pobrania oraz przedmiotowych gatunków i 

ilość zebranych dzikich roślin. ”; 

2) w części II wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1.1 dodaje się akapit w brzmieniu: 



„Podmioty przechowują dokumentację dowodową dotyczącą wszelkich odstępstw dotyczacych zwierząt 

gospodarskich od zasady produkcji uzyskane zgodnie z pkt 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 

1.9.3.1 lit. c) i 1.9.4.2 lit. c). ”; 

b) dodaje się pkt 1.3.4.5 w brzmieniu: 

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

identyfikując zwierzęta zgodnie z odpowiednimi systemami (na zwierzę lub partiami / stadami / ulami), z 

dokumentacji weterynaryjnej zwierząt wprowadzonych do gospodarstwa, data przybycia i okres konwersji. ”; 

c) dodaje się pkt 1.4.4 w brzmieniu: 

„1.4.4. Prowadzenie dokumentacji schematu żywienia 

Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą sposobu żywienia oraz, w stosownych przypadkach, wypasu. 

W szczególności rejestrują nazwę paszy, w tym suplementów paszy, proporcje różnych materiałów 

paszowych w dawkach oraz proporcje paszy z własnego gospodarstwa lub tego samego regionu oraz, w 

stosownych przypadkach, okresy dostępu do pastwiska, okresy wypasu zwierząt, w których obowiązują 

ograniczenia oraz dokumentacja - dowód zastosowania pkt 1.4.2 i 1.4.3. ”; 

 

d) w pkt 1.5.1.6 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty kiedy 

produkt był używany, typ i nazwa produktu, jego substancje aktywne i miejsce takiego użycia. ”; 

e) następujący pkt 1.5.2.7. dodaje się: 

„1.5.2.7. Podmioty zachowują zapisy lub dokumenty potwierdzające wszelkie zastosowane zabiegi, a w 

szczególności identyfikacja leczonych zwierząt, data leczenia, diagnoza, dawkowanie, rodzaj i nazwa 

produktu leczniczego oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, recepta weterynaryjna na opiekę weterynaryjną 

oraz jej cofnięcie, okres stosowany przed wprowadzeniem do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego i 

oznaczeniem ich jako ekologicznych. ”; 

f) dodaje się pkt 1.7.12 w brzmieniu: 

„1.7.12. Operatorzy przechowują zapisy lub dokumentację dowodową dotyczącą wszelkich konkretnych 

danych zastosowanych działań i uzasadnienie zastosowania pkt 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 lub 

1.7.10. W odniesieniu do zwierząt opuszczających gospodarstwo rejestruje się następujące dane: 

gdzie stosowne: wiek, liczba zwierząt, waga zwierząt rzeźnych, stosowna identyfikacja (według zwierzęcia lub 

partii / stada / ula) data wyjazdu i przeznaczenia. ”; 

g) w pkt 1.9.4.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„C) budynki są opróżniane z inwentarza żywego między każdą partią drobiu, która ma zostać odchowana. W 

tym czasie budynki i wyposażenie należy wyczyścić i zdezynfekować. Ponadto, po zakończeniu chowu każdej 

partii drobiu, wybiegi pozostawia się puste w okresie, który ma zostać ustalony przez Państwa Członkowskie 



by pozwolić odrastać roślinności. Operator prowadzi ewidencję lub dokumentację dowód stosowania takiego 

terminu. Wymogi te nie mają zastosowania w przypadku, gdy drób nie jest hodowany partiami, nie jest 

trzymany na wybiegach i może się swobodnie przemieszczać w ciągu dnia; 

d) w pkt 1.5.1.6 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Pod tych tytułów, dokumentację dotyczącą wykorzystania produktów, w tym terminie lub daty kiedy 

produkt był używany, typ i nazwa produktu, jego substancje aktywne i miejsce zastosowania. ”; 

e) pkt 1.5.2.7. dodaje się: 

„1.5.2.7. Podmioty zachowują zapisy lub dokumenty potwierdzające wszelkie zastosowane zabiegi, a w 

szczególności identyfikacja leczonych zwierząt, data leczenia, diagnoza, dawkowanie, rodzaj i nazwa 

produktu oraz, tam, gdzie ma zastosowanie, recepta weterynaryjna na opiekę weterynaryjną oraz jej 

cofnięcie, okres obowiązywania przed wprowadzeniem do obrotu produktów zwierzęcych i oznaczeniem ich 

jako ekologicznych. ”; 

f) dodaje) się pkt 1.7.12 w brzmieniu: 

„1.7.12. Operatorzy przechowują zapisy lub dokumentację dowodową dotyczącą wszystkich szczególnych 

zastosowanych i uzasadnienie zastosowania pkt 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 lub 

1.7.10. W odniesieniu do zwierząt opuszczających gospodarstwo rejestruje się następujące dane: 

gdzie stosowne: wiek, liczba zwierząt, waga zwierząt rzeźnych, stosowna identyfikacja (według zwierzęcia lub 

partii / stada / ula) data wyjazdu i przeznaczenia. ”; 

g) w pkt 1.9.4.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„C) budynki są opróżniane z inwentarza żywego między każdą partią drobiu, która została wychowana. W 

tym czasie budynki i wyposażenie należy wyczyścić i zdezynfekować. Ponadto, po zakończeniu chowu każdej 

partii drobiu, wybiegi pozostawia się puste w okresie, który ma zostać ustalony przez Państwa Członkowskie 

by pozwolić odrastać roślinności. Operator prowadzi ewidencję lub dokumentację na dowód stosowania 

takiego terminu. Wymogi te nie mają zastosowania w przypadku, gdy drób nie jest hodowany partiami, nie 

jest trzymany na wybiegach i może się swobodnie przemieszczać w dzień;; 

h) dodaje się pkt 1.9.6.6 w brzmieniu: 

„1.9.6.6. Obowiązki prowadzenia dokumentacji 

Operatorzy prowadzą mapę w odpowiedniej skali lub we współrzędnych geograficznych lokalizacji uli, które 

mają być dostarczone organowi kontrolnemu lub jednostce certyfikującej by wykazać, że obszary dostępne 

dla kolonii spełniają powyższe wymagania Rozporządzenia. 

W rejestrze pasieki w zakresie: wpisuje się następujące informacje 

karmienie: nazwa użytego produktu, daty, ilości i ule, w których znajduje się używany produkt. 

Strefę, w której znajduje się pasieka, należy zarejestrować wraz z identyfikacją uli i okres przenoszenia. 



Wszystkie zastosowane środki należy odnotować w rejestrze pasieki, łącznie z wpisem usuwanie nadstawek i 

czynności związane z ekstrakcją miodu. Ilość i terminy zbioru miodu również podlegają rejestracji. ”; 

3) w części III wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się pkt 1.11 w brzmieniu: 

„1.11. Podmioty gospodarcze przechowują dokumentację dowodową dotyczącą wszelkich odstępstw od 

zasad produkcji zwierząt akwakultury uzyskanych zgodnie z pkt 3.1.2.1 lit. d) i e). ”; 

b) w pkt 2.2.2 lit. c) dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty w jakim 

produkt został użyty, rodzaj i nazwę produktu oraz ilość zastosowane, z podaniem informacji na temat 

danych partii / zbiorników / basenów. ”; 

c) w pkt 2.3.2 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty w którym 

produkt jest używany, nazwa produktu i zastosowana ilość, informacje na temat odnośnych partii / 

zbiorników / basenów. ”; 

d) dodaje się pkt 3.1.2.4 w brzmieniu: 

„3.1.2.4. Podmioty prowadzą rejestry pochodzenia zwierząt, identyfikując dane 

zwierzęta / partie zwierząt, data przybycia i rodzaj gatunku, ilości, 

status organiczny lub nieekologiczny oraz okres konwersji. ”; 

e) dodaje się pkt 3.1.3.5 w brzmieniu: 

„3.1.3.5. Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą w szczególności określonych trybów żywienia 

nazwa i ilość paszy oraz użycie dodatkowej paszy, a także odpowiednie zwierzęta / partie karmionych 

zwierząt. ”; 

f) dodaje się pkt 3.1.4.3 w brzmieniu: 

„3.1.4.3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zapobiegania chorobom 

Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą zastosowanych środków zapobiegania chorobom 

szczegóły dotyczące odłogowania, czyszczenia i uzdatniania wody oraz wszelkich produktów 

weterynaryjnych i innych  

zastosowane leczenie pasożytów, a w szczególności termin leczenia, rozpoznanie, 

dawkowanie, rodzaj i nazwa produktu leczniczego oraz recepta weterynaryjna 

opieka weterynaryjna, w stosownych przypadkach, i okresy karencji stosowane przed akwakulturą 

produkty mogą być sprzedawane i etykietowane jako ekologiczne. ”; 



g) w pkt 3.1.5.3 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Operatorzy prowadzą zapisy dotyczące działań w zakresie monitorowania i zachowania dobrostanu zwierząt 

i jakości wody. W przypadku nawożenia stawów i jezior, podmioty gospodarcze prowadzą rejestry 

stosowania nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, w tym datę złożenia wniosku, rodzaj i 

nazwę produktu, ilość,  wniosek i lokalizację danego wniosku. ”; 

h) w pkt 3.1.6.5 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Operatorzy prowadzą rejestr takich zastosowań, wskazując, czy są one stosowane zgodnie z lit. a) 

b) lub c). ”; 

4) w części IV wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1.4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„A) podejmuje środki ostrożności i prowadzi rejestr tych środków;”; 

b) dodaje się pkt 1.7 w brzmieniu: 

„1.7. Operatorzy przechowują dokumentację dowodową dotyczącą zezwoleń na korzystanie z 

nieekologicznych składników rolniczych do produkcji przetworzonej żywności ekologicznej zgodnie z art. 25, 

jeżeli uzyskały takie zezwolenia lub z nich korzystały. ” 

c) w pkt 2.2.3 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty kiedy 

produkt był używany, typ i nazwa produktu, jego substancje aktywne i miejsce takiego użycia. ”; 

d) dodaje się pkt 2.3 w brzmieniu: 

„2.3. Podmioty prowadzą ewidencję wszelkich materiałów użytych do produkcji żywności. W przypadku 

produkcji wyrobów złożonych, kompletne receptury / receptury pokazujące ilości, 

dane wejściowe i wyjściowe są udostępniane właściwemu organowi lub ciału kontrolnemu.'; 

5) w części V wprowadza się następujące zmiany: 

a) w pkt 1.4 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„A) podejmuje środki ostrożności i prowadzi rejestr tych środków;”; 

b) w pkt 2.4 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

„Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wykorzystania tych produktów, w tym datę lub daty 

kiedy produkt został użyty, rodzaj i nazwa produktu, jego substancje aktywne i miejsce takiego użycia. ”; 

c) dodaje się pkt 2.5 w brzmieniu: 



„2.5. Podmioty prowadzą dokumentację dotyczącą wszelkich materiałów stosowanych w produkcji paszy. w 

przypadku produkcji wyrobów kompozytowych, kompletne receptury / receptury pokazujące ilości wejściwe 

i wyjściowe są dostępne dla właściwego organu lub organu kontrolnego. ”; 

6) w części VI dodaje się pkt 2.3 w brzmieniu: 

„2.3. Operatorzy będą prowadzić zapisy dotyczące wykorzystania wszelkich produktów i substancji użytych w 

produkcji wina oraz do czyszczenia i dezynfekcji, łącznie z datą lub datami, rodzaj i nazwę produktu, jego 

substancje czynne, i gdzie ma to zastosowanie, miejsce takiego użycia. ”; 

7) w części VII dodaje się pkt 1.5 w brzmieniu: 

„1.5. Podmioty prowadzą ewidencję wszystkich produktów i substancji używanych do drożdży produkcji oraz 

do czyszczenia i dezynfekcji, w tym datę lub daty, w których zastosowany produkt, rodzaj i nazwa produktu, 

jego substancje czynne oraz miejsce takiego użytkowania. ” 


