Działania podejmowane w ramach procedury upoważniania mają na celu
zabezpieczenie interesów konsumentów w UE poprzez sprawdzenie, czy zasady produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz system kontroli obowiązujące
w państwie trzecim są równoważne do tych jakie zostały wprowadzone na
terenie UE rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91.

IMPORT I OBRÓT PRODUKTAMI
ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Podczas rozpatrywania w/w WNIOSKU Główny Inspektor JHAR-S wykonuje
szereg czynności m. in. sprawdza czy upoważniona jednostka certyfikująca,
która kontroluje importera w Polsce zidentyfikowała i zgłosiła zastrzeżenia
warunków magazynowania i transportu importowanych produktów oraz dalszego postępowania z nimi, zgodnie z wymogami UE.
Właściwe warunki polegają na oznakowaniu produktów, zapewniającym
identyfikację partii towaru i zabezpieczeniu przed zamianą i zmieszaniem
z produktami nie spełniającymi wymagań ekologicznych metod produkcji.
Po przeprowadzeniu analizy wniosku GIJHARS w drodze decyzji administracyjnej wydaje upoważnienie do przywozu produktów rolnictwa ekologicznego z danego państwa trzeciego.

Za produkty ekologiczne uznaje się produkty roślinne i zwierzęce przeznaczone do spożycia przez ludzi a także pasze dla zwierząt tylko wtedy, gdy
wytworzone są ściśle według zasad rolnictwa ekologicznego sprecyzowanych w Rozporządzeniu Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 r.
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów i środków spożywczych.
Aby to potwierdzić producent musi posiadać aktualny certyfikat zgodności
zastosowanego sposobu produkcji z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Certyfikat może przyznać jedynie upoważniona przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi jednostka kontrolna na podstawie stałej kontroli procesu
produkcji.
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Podstawą do przeprowadzenia tej kontroli jest zgłoszenie przez producenta
rozpoczęcia działalności w rolnictwie ekologicznym - jednocześnie do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych
(WIJHAR-S) właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Zgłaszającego oraz wybranej jednostki certyfikującej, na specjalnym formularzu
zgłoszeniowym. Formularz ten można pobrać w WIJAHAR-S lub ze strony
internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
(IJHAR-S) - www.ijhar-s.gov.pl.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza zająć się wprowadzaniem do OBROTU niekonfekcjonowanych produktów rolnictwa ekologicznego ma obowiązek,
podobnie jak producent, zgłoszenia działalności w rolnictwie ekologicznym,
zgodnie z powyższą procedurą i poddania się systemowi kontroli. Dotyczy
to przechowywania, oferowania do sprzedaży, dostarczania lub wprowadzania do obrotu w innej formie produktów rolnictwa ekologicznego i środków
spożywczych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Ten wymóg odnosi
się również do sklepów detalicznych, gdy oferują one produkty luzem.
Podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego wyłącznie w opakowaniach jednostkowych nie muszą zgłaszać
działalności w rolnictwie ekologicznym i nie podlegają obowiązkowi
poddania się kontroli np. sklepy zajmujące się sprzedażą produktów ekologicznych w jednostkowych opakowaniach oznakowanych odpowiednią
etykietą.

IMPORT obejmuje przywóz z państw trzecich roślin i produktów roślinnych,
zwierząt gospodarskich i produktów zwierzęcych oraz środków spożywczych
złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych, pasz, mieszanek paszowych i materiałów paszowych pochodzących z rolnictwa ekologicznego.
Importer, który zamierza sprowadzać produkty rolnictwa ekologicznego
z państw trzecich nie wymienionych na aktualnej liście rozporządzenia Komisji (EWG) nr 94/92, ma obowiązek zgłoszenia zamiaru prowadzenia takiej działalności Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (GIJHARS) z siedzibą przy ul Wspólnej 30, 00-930
WARSZAWA, tel. 0-22 623-29-00, 0-22 623-29-01, faks 022 623-29-98, faks
0-22-623-29-99 na specjalnym formularzu: „WNIOSEK o wydanie upoważnienia do importu produktów rolnictwa ekologicznego z państw trzecich do
UE” oraz wybranej upoważnionej jednostce certyfikującej.
Obowiązek ten nie dotyczy importu z państw trzecich wymienionych na
liście stanowiącej załącznik do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 94/92. Obecnie są to: Argentyna, Australia, Szwajcaria, Kostaryka, Nowa Zelandia, Izrael.

W Unii Europejskiej obowiązuje swobodny obrót towarowy i państwom
członkowskim nie wolno zakazywać lub ograniczać wprowadzania na rynek produktów wytworzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego
wg Rozporządzenia Rady 2092/91/EWG. Ograniczeniom podlega natomiast
import produktów ekologicznych z tzw. „państw trzecich” czyli państw nie
należących do UE.

W przypadku starań o upoważnienie do importu z kilku państw trzecich, importer składa oddzielny wniosek w sprawie każdego z tych państw. Jest
on zobowiązany do dostarczania dokumentów uzupełniających i składania
wyjaśnień, niezbędnych do uzyskania pełnego obrazu planowanego przez
niego przedsięwzięcia, w każdym momencie trwającego postępowania.
Cała dokumentacja uzupełniająca powinna być przetłumaczona na język
polski.

