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System kontroli produktów ekologicznych został 
udoskonalony, lecz wciąż można zdziałać więcej – 
twierdzą unijni kontrolerzy 
Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że w ostatnich 
latach system kontroli produktów ekologicznych został udoskonalony, lecz niektóre wyzwania 
wciąż są aktualne. Zdaniem kontrolerów należy w dalszym ciągu dążyć do wyeliminowania 
niedociągnięć utrzymujących się w państwach członkowskich, a także wzmocnić nadzór nad 
produktami importowanymi i poprawić ich identyfikowalność. 

Za produkty oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej konsumenci płacą czasem znacznie 
więcej niż za produkty konwencjonalne. Przeważająca większość produktów ekologicznych 
spożywanych w UE jest produkowana na jej terytorium.  

Nie ma naukowych metod, które pozwalałyby ustalić, czy dany produkt jest ekologiczny, zatem 
konieczny jest solidny system kontroli, obejmujący cały łańcuch dostaw – począwszy od 
producentów po przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, importerów i dystrybutorów. Ma on 
dać konsumentom pewność, że kupowane przez nich produkty istotnie są ekologiczne. W 
nadzorowaniu tego systemu kontroli kluczową rolę odgrywa Komisja Europejska.  

W ostatnich latach unijny sektor produktów ekologicznych szybko się rozwijał. Kontrolerzy 
Trybunału sprawdzili, jakie działania następcze podjęto w odpowiedzi na sprawozdanie z 2012 r., i 
zweryfikowali, czy unijny system kontroli produkcji, dystrybucji i importu produktów 
ekologicznych zapewnia dziś konsumentom wyższy poziom pewności. Wizyty kontrolne 
przeprowadzono w sześciu państwach członkowskich UE, które niegdyś objęto kontrolą, a także 
w Bułgarii i Czechach.  

Trybunał ustalił, że system kontroli został udoskonalony, a ówczesne zalecenia co do zasady 
zrealizowano. Skontrolowane uprzednio państwa członkowskie podjęły działania mające na celu 
udoskonalenie systemów kontroli, a Komisja wznowiła wizyty kontrolne, które od czasu publikacji 
poprzedniego sprawozdania przeprowadziła w większości państw członkowskich. Mimo to część 
niedociągnięć nie została wyeliminowana. W UE nie zharmonizowano jeszcze stosowania 
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środków egzekwowania przepisów w przypadku niezgodności; zdarza się też, że organy państw 
członkowskich i jednostki certyfikujące zwlekają z powiadamianiem o przypadkach niezgodności.  

 – Konsumenci kupują produkty ekologiczne, ufając że regulujące je przepisy są przestrzegane na 
każdym etapie łańcucha dostaw, niezależnie od tego, czy produkty te pochodzą z UE, czy są 
importowane – powiedział Nikolaos Milionis, członek Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Komisja powinna ściśle współpracować 
z państwami członkowskimi, aby skorygować utrzymujące się niedociągnięcia i sprawić, że system 
kontroli będzie jak najskuteczniejszy – to kluczowe, aby konsumenci nadal pokładali zaufanie w 
unijnym logo produkcji ekologicznej. 

Przeprowadzona kontrola dotyczyła w szerszym zakresie systemów importu produktów 
ekologicznych. W 2018 r. UE importowała takie produkty z ponad 100 państw trzecich. 
Kontrolerzy ustalili, że Komisja zaczęła przeprowadzać wizyty kontrolne w jednostkach 
certyfikujących w państwach eksportujących produkty ekologiczne do UE. Zaobserwowali także 
niedociągnięcia w kontrolach przywożonych przesyłek prowadzonych przez państwa 
członkowskie i wykryli, że w niektórych z tych państw kontrole importerów, należące do zadań 
jednostek certyfikujących, wciąż były niekompletne. 

Kontrolerzy Trybunału przeprowadzili badanie w zakresie identyfikowalności produktów 
ekologicznych. Stwierdzili wprawdzie, że w ostatnich latach sytuacja się poprawiła, szczególnie w 
UE, nadal jednak drogi zbyt wielu produktów nie można było prześledzić aż do poziomu 
producenta rolnego, a w niektórych przypadkach badanie zajęło ponad trzy miesiące.  

Kontrolerzy zalecają, by Komisja: 

• wyeliminowała niedociągnięcia utrzymujące się w systemach kontroli państw 
członkowskich i prowadzonej przez nie sprawozdawczości, 

• poprawiła nadzór nad produktami importowanymi, m.in. poprzez zacieśnienie 
współpracy z jednostkami akredytującymi i właściwymi organami z innych znaczących 
rynków importujących produkty ekologiczne, 

• zwiększyła liczbę kompletnych kontroli identyfikowalności. 

Informacje dla redaktorów 

Sprawozdanie specjalne nr 4/2019 pt. „System kontroli produktów ekologicznych został 
udoskonalony, lecz niektóre wyzwania wciąż są aktualne” jest dostępne na stronie internetowej 
Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy działań następczych podjętych po publikacji sprawozdania 
specjalnego Trybunału nr 9/2012 pt. „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, 
dystrybucji i przywozu produktów ekologicznych”, w którym kontrolerzy zawarli wnioski z wizyt 
kontrolnych w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii, we Francji i w 
Irlandii. 

Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE, a 
także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, podmiotom 
związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego. Zdecydowana 
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większość zaleceń formułowanych przez kontrolerów w tych sprawozdaniach jest wprowadzana 
w życie, co dowodzi korzyści płynących z prac Trybunału dla obywateli UE. 

 
 


