
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. 

Poz. 777 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I RO ZWOJU WSI
1) 

z dnia 11 maja 2016 r. 

w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych 

środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych 

nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 497) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego 
i minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych 
nieprawidłowości lub naruszeń u producentów ekologicznych w ramach przeprowadzonej kontroli w rolnictwie ekolo-
gicznym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. 

§ 2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekolo-
gicznego jednostki certyfikujące są obowiązane, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń, zastosować 
następujące minimalne środki: 

1) upomnienie; 

2) ostrzeżenie; 

3) zawieszenie certyfikatu. 

§ 3. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalne środki, jakie jed-
nostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naru-
szeń, są wskazane w załączniku do rozporządzenia. 

§ 4. W przypadku gdy producent ekologiczny dokona zmiany jednostki certyfikującej, nowa jednostka certyfikująca: 

1) uwzględnia minimalne środki zastosowane przez poprzednią jednostkę certyfikującą; 

2) weryfikuje podczas pierwszej kontroli skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych podjętych przez produ-
centa ekologicznego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel 

  

                                                           
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. poz. 1906). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. (poz. 777) 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NARUSZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO 
I MINIMALNE ŚRODKI, JAKIE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SĄ OBOWIĄZANE ZASTOSOWAĆ 
W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA TYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NARUSZEŃ 

I. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007  z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.) 

1 2 3 

Lp. Przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, których nieprzestrze-
ganie powoduje wystąpienie nieprawidłowości lub naru-
szenia 

Minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obo-
wiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystą-
pienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylającego rozporządze-
nie (EWG) nr 2092/91 

1 art. 1 ust. 4 ostrzeżenie 

2 art. 5 lit. a, g, h lub k ostrzeżenie 

3 art. 5 lit. m zawieszenie certyfikatu 

4 art. 9 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

5 art. 9 ust. 3 ostrzeżenie 

6 art. 10 zawieszenie certyfikatu 

7 art. 11 zawieszenie certyfikatu 

8 art. 12 ust. 1 lit. a lub b ostrzeżenie 

9 art. 12 ust. 1 lit. h  zawieszenie certyfikatu 

10 art. 12 ust. 1 lit. f lub g upomnienie 

11 art. 12 ust. 2 lit. a zawieszenie certyfikatu 

12 art. 12 ust. 2 lit. b ostrzeżenie 

13 art. 13 ust. 1 lit. a zawieszenie certyfikatu 

14 art. 13 ust. 1 lit. b, ust. 2 lit. a lub b ostrzeżenie 

15 art. 13 ust. 2 lit. c zawieszenie certyfikatu 

16 art. 14 ust. 1 lit. c ppkt i, ii lub iii zawieszenie certyfikatu 

17 art. 14 ust. 1 lit. c ppkt iv ostrzeżenie 

18 art. 14 ust. 1 lit. d ppkt iv lub v zawieszenie certyfikatu 

19 art. 15 ust. 1 lit. c ppkt i zawieszenie certyfikatu 

20 art. 16 ust. 1 akapit ostatni ostrzeżenie 

21 art. 16 ust. 5 zawieszenie certyfikatu 

22 art. 17 ust. 1 lit. d zawieszenie certyfikatu 

23 art. 17 ust. 1 lit. f ostrzeżenie 

24 art. 18 ust. 1, 2, 3 lub 4 zawieszenie certyfikatu 

25 art. 19 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 
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26 art. 19 ust. 2 lit. b, c, d lub e zawieszenie certyfikatu 

27 art. 19 ust. 3 akapit pierwszy zawieszenie certyfikatu 

28 art. 20 ust. 2 zawieszenie certyfikatu 

29 art. 23, art. 24 lub art. 25  upomnienie 

30 art. 27 ust. 13 zawieszenie certyfikatu 

31 art. 28 ust. 1 akapit ostatni  zawieszenie certyfikatu 

32 art. 29 ust. 2 ostrzeżenie 

II. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008  z dnia 5 września 2008 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji eko-
logicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli 
(Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.) 

1 2 3 

Lp. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 
z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekolo-
gicznej, znakowania i kontroli, których nieprzestrzega-
nie powoduje wystąpienie nieprawidłowości lub naru-
szenia 

Minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obo-
wiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystą-
pienia nieprawidłowości lub naruszenia przepisów roz-
porządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrze-
śnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdra-
żania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli 

1 art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze zawieszenie certyfikatu 

2 art. 3 ust. 1 zdanie drugie upomnienie 

3 art. 3 ust. 3 upomnienie 

4 art. 4 zawieszenie certyfikatu 

5 art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze zawieszenie certyfikatu 

6 art. 5 ust. 1 zdanie drugie upomnienie 

7 art. 5 ust. 2 zawieszenie certyfikatu 

8 art. 6 lit. a pkt i, lit. b, c lub d ostrzeżenie 

9 art. 6 lit. a pkt ii lub lit. e zawieszenie certyfikatu 

10 art. 6b ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

11 art. 6b ust. 3, 4 lub 5 ostrzeżenie 

12 art. 6b ust. 6 upomnienie 

13 art. 6c ust. 1, 2 lub 3 ostrzeżenie 

14 art. 6c ust. 4 upomnienie 

15 art. 6d ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

16 art. 6d ust. 3 ostrzeżenie 

17 art. 6d ust. 4 upomnienie 

18 art. 6e ust. 1 ostrzeżenie 

19 art. 6e ust. 2 zawieszenie certyfikatu 

20 
art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a, b, c, 

ust. 3 lit. a lub b 
ostrzeżenie 
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21 art. 9 ust. 4 lit. a, b, c lub d 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

22 art. 9 ust. 5 ostrzeżenie 

23 art. 10 ust. 1, 2, 3 lub 4 ostrzeżenie 

24 art. 11 ust 1, 3, 4, 5 lub 6 ostrzeżenie 

25 art. 11 ust. 2 ostrzeżenie 

26 art. 12 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

27 art. 12 ust. 2 ostrzeżenie 

28 art. 12 ust. 3 lit. a lub b upomnienie 

29 art. 12 ust. 3 lit. c zawieszenie certyfikatu 

30 art. 12 ust. 3 lit. d upomnienie 

31 
art. 12 ust. 3 lit. e ppkt i, ii, iii, iv, v, lit. f, g, ust. 4, 

ust. 5 lit. a, b, c, d, e, f, g, h lub i 
zawieszenie certyfikatu 

32 art. 13 ust. 1 ostrzeżenie 

33 art. 13 ust. 3 zawieszenie certyfikatu 

34 art. 13 ust. 4, 5, 6 lub 7 ostrzeżenie 

35 art. 14 ust. 2, 3, 4, 5, 6 lub 7 ostrzeżenie 

36 art. 15 ostrzeżenie 

37 art. 16 zawieszenie certyfikatu 

38 art. 17 ust. 1, 2, ust. 3 lit. a lub b ostrzeżenie 

39 art. 17 ust. 3 lit. c zawieszenie certyfikatu 

40 art. 17 ust. 4 lub 5 ostrzeżenie 

41 art. 18 ust. 1 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

42 art. 18 ust. 2, 3 lub 4 ostrzeżenie 

43 art. 19 ust. 1 upomnienie 

44 art. 19 ust. 2 ostrzeżenie 

45 art. 19 ust. 3 upomnienie 

46 art. 20 ust. 1, 2, 4 lub 5 ostrzeżenie 

47 art. 20 ust. 3 upomnienie 

48 art. 21 ust. 1 ostrzeżenie 
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49 art. 21 ust. 2 upomnienie 

50 art. 22 lit. a ppkt i zawieszenie certyfikatu 

51 
art. 22 lit. a ppkt ii, lit. b ppkt i, ii, iii, lit. c, lit. e ppkt i, 

ii, iii lub lit. f 
ostrzeżenie 

52 art. 22 lit. d lub g zawieszenie certyfikatu 

53 art. 23 ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

54 art. 23 ust. 4 akapit pierwszy ostrzeżenie 

55 art. 23 ust. 4 akapit drugi zawieszenie certyfikatu 

56 art. 23 ust. 5 ostrzeżenie 

57 art. 24 ust. 1, 2, ust. 4 akapit drugi lub ust. 5 zawieszenie certyfikatu 

58 art. 25 ust. 1, 5, 6 lub 7 ostrzeżenie 

59 art. 25b ostrzeżenie 

60 art. 25c ust. 1 lub 2 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

61 art. 25c ust. 3 ostrzeżenie 

62 art. 25d ust. 1 zdanie drugie upomnienie 

63 art. 25d ust. 2 ostrzeżenie 

64 art. 25e ust. 1, 2 lub 4 upomnienie 

65 art. 25f ust. 1 lit. a upomnienie 

66 art. 25f ust. 1 lit. b ostrzeżenie 

67 art. 25f ust. 1 lit. c upomnienie 

68 art. 25f ust.1 lit. d lub e ostrzeżenie 

69 art. 25f ust. 2, 3, 4 lub 5 ostrzeżenie 

70 art. 25g ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

71 art. 25g ust. 2 lit. a ostrzeżenie 

72 art. 25g ust. 2 lit. b upomnienie 

73 art. 25g ust. 3 lit. a zawieszenie certyfikatu 

74 art. 25g ust. 3 lit. b upomnienie 

75 art. 25g ust. 4 ostrzeżenie 

76 art. 25h ust. 1 upomnienie 

77 art. 25h ust. 2 lit. a ostrzeżenie 

78 art. 25h ust. 2 lit. b upomnienie 

79 art. 25h ust. 3 akapit drugi, ust. 4 akapit drugi lub ust. 5 ostrzeżenie 

80 art. 25i zawieszenie certyfikatu 

81 art. 25k ust. 1, 3 lub 5 upomnienie 
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82 art. 25k ust. 4 ostrzeżenie 

83 art. 25l ust. 1 ostrzeżenie 

84 art. 25l ust. 2 zdanie drugie lub ust. 3 ostrzeżenie 

85 art. 25m ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

86 art. 25n ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

87 art. 25n ust. 3 zawieszenie certyfikatu 

88 art. 25o ust. 1 ostrzeżenie 

89 art. 25p ust. 1 ostrzeżenie 

90 art. 25p ust. 2 zdanie pierwsze ostrzeżenie 

91 art. 25p ust. 2 zdanie drugie zawieszenie certyfikatu 

92 art. 25q ostrzeżenie 

93 art. 25r ostrzeżenie 

94 art. 25s ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

95 art. 25s ust. 3 lit. c, ust. 4, 5 lub 6 upomnienie 

96 art. 25t ust. 1, 2 lub 3 zawieszenie certyfikatu 

97 art. 25t ust. 5  zawieszenie certyfikatu 

98 art. 26 ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

99 art. 26 ust. 4 lit. a lub b ostrzeżenie 

100 art. 26 ust. 4 lit. c zawieszenie certyfikatu 

101 art. 26 ust. 5 lit. a lub b ostrzeżenie 

102 art. 26 ust. 5 lit. c lub d zawieszenie certyfikatu 

103 art. 26 ust. 5 lit. e ostrzeżenie 

104 art. 27 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

105 art. 27 ust. 4 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

106 art. 27a zawieszenie certyfikatu 

107 art. 29a ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

108 art. 29c ust. 1, 2 lub 3 zawieszenie certyfikatu 

109 art. 29d ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

110 art. 29d ust. 3 lit. a lub b ostrzeżenie 

111 art. 30  zawieszenie certyfikatu 

112 art. 31 ust. 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

113 art. 32 lit. a, b, c lub d ostrzeżenie  

114 art. 32a ust. 1, 2, 3 lub 4 zawieszenie certyfikatu  
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115 art. 33 akapit pierwszy ostrzeżenie 

116 art. 33 akapit drugi zawieszenie certyfikatu 

117 art. 34  zawieszenie certyfikatu 

118 art. 35 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

119 art. 35 ust. 2 lub 3 ostrzeżenie 

120 art. 35 ust. 4 lit. a lub b zawieszenie certyfikatu 

121 art. 35 ust. 4 lit. c ostrzeżenie 

122 art. 36 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

123 art. 37 ust. 1 ostrzeżenie 

124 art. 38 ust. 1, 2, 3 lub 5 zawieszenie certyfikatu 

125 art. 38a zawieszenie certyfikatu 

126 art. 39 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia warunków okreś- 
lonych w § 2 pkt 1  i niespełnienia warunku określonego 
w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ogól-
nych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej 
(Dz. U. poz. 799) albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2015 r. 
w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji 
ekologicznej 

127 art. 40 ust. 1 lit. a lub c zawieszenie certyfikatu 

128 art. 40 ust. 1 lit. b lub d ostrzeżenie 

129 art. 40 ust. 2 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

130 art. 41 akapit pierwszy upomnienie 

131 art. 41 akapit drugi ostrzeżenie 

132 art. 42 lit. a lub b 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

133 art. 43 akapit pierwszy lub akapit drugi upomnienie 

134 art. 43 akapit czwarty zawieszenie certyfikatu 
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135 art. 44 zawieszenie certyfikatu 

136 art. 45 ust. 1 lit. a lub b 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 11 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

137 art. 45 ust. 6 upomnienie 

138 art. 46 ostrzeżenie 

139 art. 46a zawieszenie certyfikatu 

140 art. 47 akapit pierwszy lit. a, b, c lub d 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania zgody, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

141 art. 58 ust. 1 lit. d lub ust. 2 upomnienie 

142 art. 59 akapit drugi zawieszenie certyfikatu 

143 art. 60 ust. 1 lit. a, b, c lub d ostrzeżenie 

144 art. 61 ust. 1 ostrzeżenie 

145 art. 62 lit. a, b, c lub d ostrzeżenie 

146 art. 63 ust. 1  ostrzeżenie 

147 art. 63 ust. 3 lit. a, b lub c upomnienie 

148 art. 63 ust. 3 lit. d zawieszenie certyfikatu 

149 art. 63 ust. 3 lit. e upomnienie 

150 art. 64 ostrzeżenie 

151 art. 66 ust. 1 lub 2 upomnienie 

152 art. 67 ust. 1 lit. a, b lub c zawieszenie certyfikatu 

153 art. 67 ust. 2 ostrzeżenie 

154 art. 70 ust. 1 lit. a, b, c lub ust. 2 ostrzeżenie 

155 art. 71  ostrzeżenie 

156 art. 72 upomnienie 

157 art. 73b upomnienie 

158 art. 74 ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

159 art. 75 ostrzeżenie 

160 art. 76 lit. a, b, d lub e ostrzeżenie 

161 art. 76 lit. c upomnienie 

162 art. 77 zawieszenie certyfikatu 

163 art. 78 ust. 1, 2, 3 lub 4 ostrzeżenie 
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164 art. 78 ust. 5 lub 6 upomnienie 

165 79b ostrzeżenie 

166 art. 80 ostrzeżenie 

167 art. 82 ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

168 art. 83, art. 84 lub art. 86  ostrzeżenie 

169 art. 88 ust. 1 lub 2 ostrzeżenie 

170 art. 89 zawieszenie certyfikatu 

171 art. 91 ust. 1 zawieszenie certyfikatu 

172 załącznik II ust. 6 w tabeli wiersz drugi 

ostrzeżenie – w przypadku spełnienia wszystkich wa-
runków określonych w tym przepisie, jednakże bez 
uzyskania zgody, o której mowa w art. 11 ustawy z dnia 
25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, albo 
 
zawieszenie certyfikatu – w przypadku naruszenia lub 
niespełnienia warunków określonych w tym przepisie 

III. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. 
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń 
dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25, 
z późn. zm.) 

1 2 3 

Lp. Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 
z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących 
przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich, 
których nieprzestrzeganie powoduje wystąpienie nie-
prawidłowości lub naruszenia 

Minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obo-
wiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystą-
pienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 
2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu 
do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekolo-
gicznych z krajów trzecich 

1 art. 13 ust. 1, 8 lub 9 zawieszenie certyfikatu 

2 art. 14 ust. 2 zawieszenie certyfikatu 

IV. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym  

1 2 3 

Lp. Nieprawidłowości lub naruszenia przepisów ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, 
których nieprzestrzeganie powoduje wystąpienie nie-
prawidłowości lub naruszenia 

Minimalne środki, jakie jednostki certyfikujące są obo-
wiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystą-
pienia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów ustawy 
z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym 

1 art. 8 ust. 7 zawieszenie certyfikatu 

2 art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2 zawieszenie certyfikatu 

 


		2016-06-03T16:25:44+0200




