W związku z przekazaną przez Głównego Inspektora JHARS wytyczną dotyczącą
działań związanych z transportem produktów ekologicznych przekazuję informacje
nt. minimalnych wymogów jakie trzeba spełnić we wspomnianym zakresie.
Szczegółowe zasady dotyczące transportu produktów ekologicznych zostały określone
w tytule II rozdział 4 (Zbieranie, pakowanie, transport i składowanie produktów)
rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 oraz – w zakresie transportu zwierząt – w art. 14
ust. 1 lit. b pkt (vii), art. 15 ust. 1 lit. b pkt (v) rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz
art. 18 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.
W rozumieniu art. 63 ust. 1 oraz art. 64 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008
producent ekologiczny powinien mieć opracowany opis:

działalności;

wszystkich praktycznych środków, które mają zostać podjęte na poziomie
jednostki lub obiektów lub działań, w celu zapewnienia zgodności z zasadami
produkcji ekologicznej;

środków ostrożności podejmowanych w celu ograniczenia zagrożenia
zanieczyszczenia niezatwierdzonymi substancjami lub produktami;

środków podjętych w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz
podczas wszystkich etapów prowadzonej działalności producenta ekologicznego
(w tym transportu).
Zgodnie z ostatnim akapitem 63 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) wspomniane powyżej
opisy mogą być częścią systemu jakości sporządzanego przez producenta.
W ocenie Jednostki certyfikującej opisy, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww.
rozporządzenia powinny zawierać procedury dotyczące transportu produktów.
Główne zasady związane z transportem produktów ekologicznych zostały określone
w cytowanym poniżej art. 31 rozporządzenia Komisji 889/2008:
„Podmioty gospodarcze zapewnią, aby produkty ekologiczne mogły być transportowane
do innych jednostek, włączając hurtowników i detalistów, tylko w odpowiednim
opakowaniu, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby nie można było
dokonać zamiany zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia pieczęci oraz
zaopatrzonych w etykiety zawierające, bez uszczerbku dla innych oznakowań wymaganych
przez prawo, co następuje:
a) nazwę i adres podmiotu gospodarczego oraz, jeśli różny, właściciela lub sprzedawcy
produktu;
b) nazwę produktu lub opis mieszanki paszowej wraz z odniesieniem do ekologicznej
metody produkcji;
c) nazwę lub numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego,
któremu podlega podmiot gospodarczy; oraz
d) w stosownych przypadkach, znak identyfikacyjny partii towaru zgodnie z systemem
znakowania zatwierdzonym na poziomie krajowym albo uzgodnionym z jednostką
certyfikującą lub organem kontrolnym, który pozwala powiązać partię towaru
z dokumentacją księgową określoną w art. 66.

Informacje, o których mowa w lit. a)-d) akapitu pierwszego, mogą być także zawarte
w dokumencie towarzyszącym, jeśli dokument taki może być niezaprzeczalnie powiązany
z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem transportowym zawierającym produkt. Dokument
towarzyszący zawiera informację na temat dostawcy lub przewoźnika.
2. Zamknięcie opakowania, pojemników lub pojazdów nie jest wymagane, jeśli:
a) transport odbywa się bezpośrednio między podmiotem gospodarczym a innym
podmiotem gospodarczym i obaj podlegają systemowi kontroli ekologicznej; oraz
b) produktom towarzyszy dokument zawierający informacje wymagane na mocy ust. 1;
oraz
c)
zarówno podmioty gospodarcze wysyłające jak odbierające są zobowiązane prowadzić
ewidencję tych działań transportowych i udostępniać ją na żądanie jednostki
certyfikującej lub organu kontrolnego właściwych ds. takich czynności
transportowych”
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 66 rozporządzenia Komisji 889/2008
producent ekologiczny każdorazowo powinien w dokumentacji zawrzeć wyniki kontroli
przy odbiorze produktów ekologicznych. Weryfikacja ta powinna również uwzględniać
sprawdzenie certyfikatów swoich dostawców. Prawdziwość i aktualność certyfikatów należy
weryfikować na stronach internetowych jednostek certyfikujących Państwa dostawców.
Należy zatem odpowiednio udokumentować przeprowadzoną weryfikację certyfikatów,
dokonaną przed zakupem produktów.
Przypominam również, że jednostki certyfikujące prowadzące działalność w zakresie
rolnictwa ekologicznego zobligowane są do pobierania próbek u nadzorowanych
producentów, w tym na etapie transportu. Zgodnie z wytyczną Głównego Inspektora JHARS
jednostki certyfikujące są zobowiązane do pobrania próbek u co najmniej 20% producentów
prowadzących działalność w obszarach: wprowadzania na rynek produktów ekologicznych,
w tym importowanych z państw trzecich lub przetwórstwa produktów ekologicznych.
W związku z powyższym producent ekologiczny musi zapewnić kontrolującej jej
jednostce certyfikującej możliwość pobrania próbki, w tym na etapie transportu.
Informuję, że spełnienie przepisów dotyczących działań związanych z transportem
produktów ekologicznych będzie przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Centrum
Jakości AgroEko Sp. z o.o.

