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ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1364/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do stosowania nieekologicznych młodych
osobników zwierząt akwakultury i nieekologicznych zarodków małży w ekologicznej
akwakulturze
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Z uwagi na fakt, że ekologiczne młode osobniki i zarodki
małży nie są jeszcze dostępne w wystarczających
ilościach, aby zapewnić ciągłość, uniknąć zakłóceń
w produkcji w sektorze ekologicznej akwakultury
w Unii oraz zapewnić czas konieczny dla dalszego
rozwoju rynku ekologicznych młodych osobników
i zarodków małży, uzasadnione jest, do czasu otrzymania
porad specjalistycznych, odroczenie stosowania odsetka
50 %, przewidzianego w art. 25e ust. 3 oraz w art.
25o ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr
889/2008, przez jeden rok — do dnia 31 grudnia
2014 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 889/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji
Ekologicznej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia
28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znako
wania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie
(EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,
art. 15 ust. 2 i art. 40,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 ustanawia podsta
wowe wymogi dotyczące ekologicznej produkcji wodo
rostów morskich i zwierząt akwakultury. Szczegółowe
zasady wdrażania tych wymogów są ustanowione
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 (2).

W okresie między listopadem 2012 r. a kwietniem 2013
r. niektóre państwa członkowskie złożyły wnioski
o korektę zasad dotyczących produktów, substancji i tech
nik, które mogą być stosowane w produkcji w sektorze
akwakultury ekologicznej. Wnioski te zostaną ocenione
przez grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego
w zakresie produkcji ekologicznej utworzoną zgodnie
z decyzją Komisji (WE) nr 2009/427 (3); na podstawie
tej oceny Komisja podejmie decyzję czy konieczne będzie
przeprowadzenie przeglądu tych zasad w 2014 r.

W niektórych z tych wniosków stwierdzono,
giczne młode osobniki i zarodki małży nie są
czających ilościach dostępne na rynku w celu
wymogów art. 25e i 25o rozporządzenia
889/2008.

że ekolo
w wystar
spełnienia
(WE) nr

Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegó
łowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo
gicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania
i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).
(3) Decyzja Komisji (WE) nr 2009/427 z dnia 3 czerwca 2009 r. usta
nawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie
produkcji ekologicznej (Dz.U. L 139 z 5.6.2009, s. 22).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 889/2008 wprowadza się następu
jące zmiany:

1. w art. 25e ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.
Maksymalny odsetek nieekologicznych młodych osob
ników zwierząt akwakultury wprowadzonych do gospodar
stwa wynosi 80 % od dnia 31 grudnia 2011 r., 50 % od dnia
31 grudnia 2014 r. i 0 % od dnia 31 grudnia 2015 r.”

2. w art. 25o ust.1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

(1 )

„Zarodki z nieekologicznych wylęgarni małży mogą jednak
być wprowadzane do jednostek produkcji ekologicznej
w następujących maksymalnych ilościach: 80 % od dnia
31 grudnia 2011 r., 50 % od dnia 31 grudnia 2014 r.
i 0 % od dnia 31 grudnia 2015 r.”.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2013 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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