członkowskie określą okres, przez jaki zagrody muszą pozostawać puste i
zawiadomią Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o swojej decyzji.
Wymagania te nie dotyczą niewielkich ilości drobiu, który nie jest trzymany w
zagrodach i porusza się swobodnie przez cały dzień.
M42
8.4.7

NiezaleŜnie od przepisów ustanowionych w pkt 8.4.2 i 8.4.5, drób moŜe być
trzymany w pomieszczeniach zamkniętych, w przypadku gdy ograniczenia, w tym
ograniczenia weterynaryjne ustanawiane na podstawie wspólnotowego
prawodawstwa w celu ochrony zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt, nie
dopuszczają dostępu drobiu do wybiegów lub dostęp ten ograniczają.
JeŜeli drób jest trzymany w pomieszczeniach zamkniętych, ptaki mają stały dostęp
do wystarczającej ilości suchej paszy objętościowej i odpowiedniego materiału
pozwalającego ptakom na zaspokojenie swych potrzeb etologicznych.
Do dnia 15 października 2006r. Komisja zbada stosowanie niniejszego ustępu, w
szczególności w odniesieniu do wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt.

8.5.

Ogólne odstępstwo w odniesieniu do pomieszczeń inwentarskich

8.5.1.

W drodze odstępstwa od wymagań określonych w ppkt. 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 i 8.4.5 i
obsad ustanowionych w załączniku VIII, właściwe władze państw członkowskich
mogą zezwolić na odstępstwa od wymagań ustanowionych w powyŜszych
podpunktach i załączniku VIII na okres przejściowy upływający z dniem 31
grudnia 2010r. Odstępstwo moŜe być stosowane jedynie do gospodarstw
prowadzących produkcję zwierzęcą w istniejących budynkach, wzniesionych przed
dniem 24 sierpnia 1999 r., o ile są one zgodne z obowiązującymi przed tą datą
krajowymi zasadami dotyczącymi ekologicznej produkcji zwierzęcej lub w razie
braku takich uregulowań, z własnymi normami przyjętymi lub uznanymi przez
państwa członkowskie.

8.5.2.

Podmioty gospodarcze korzystające z tego odstępstwa przedstawią organowi
kontroli lub jednostce kontrolującej plan rozwiązań, które w chwili ustania
odstępstwa zagwarantują zgodność z przepisami niniejszego Rozporządzenia.

8.5.3.

Przed dniem 31 grudnia 2006 r., Komisja przedstawi sprawozdanie z wykonania
przepisów ppkt. 8.5.1.

C.

PSZCZELARSTWO I PRODUKTY PSZCZELARSTWA

1.

Ogólne zasady

1.1.

Pszczelarstwo jest waŜną działalnością, która dzięki zapylaniu roślin przez
pszczoły, przyczynia się do ochrony środowiska oraz produkcji rolnej i leśnej.

1.2.

Kwalifikacja produktów pszczelarskich jako pochodzących z produkcji
ekologicznej ściśle wiąŜe się ze sposobem pielęgnacji uli i jakością środowiska
naturalnego. Kwalifikacja ta zaleŜy takŜe od warunków pozyskiwania,
przetwarzania i przechowywania produktów pszczelarskich.
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1.3.

JeŜeli podmiot gospodarczy prowadzi kilka jednostek pszczelarskich na tym
samym obszarze, wszystkie jednostki muszą spełniać wymogi niniejszego
Rozporządzenia. W drodze odstępstwa od niniejszej zasady, podmiot gospodarczy
moŜe mieć jednostki pszczelarskie niespełniające wymogów niniejszego
Rozporządzenia przy załoŜeniu, Ŝe spełnione są wszystkie wymagania niniejszego
Rozporządzenia z wyjątkiem przepisów ustalonych w ppkt. 4.2, dotyczących
umiejscowienia pasiek. W takim przypadku produktu nie wolno sprzedawać z
odniesieniem do metod produkcji ekologicznej.

2.

Okres konwersji

2.1.

Produkty pszczelarskie wolno sprzedawać z odniesieniem do metod produkcji
ekologicznej tylko wtedy, gdy co najmniej przez jeden rok przestrzegane są
przepisy ustanowione w niniejszym Rozporządzeniu. W okresie konwersji wosk
naleŜy wymienić zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w ppkt. 8.3.

3.

Pochodzenie pszczół

3.1.

Przy wyborze ras naleŜy uwzględniać zdolność pszczół do przystosowania się do
miejscowych warunków, ich Ŝywotność i odporność na choroby. Pierwszeństwo
przysługuje rasom europejskim apis mellifera i ich miejscowym ekotypom.

3.2.

Przy tworzeniu pasiek naleŜy stosować podział rodziny pszczelej lub nabycie
rojów lub uli spełniających przepisy ustanowione w niniejszym Rozporządzeniu.

3.3.

W drodze pierwszego odstępstwa, z zastrzeŜeniem uzyskania uprzedniej zgody
organu kontroli lub jednostki kontrolującej, dopuszcza się konwersję pasiek
istniejących juŜ w jednostce produkcyjnej, ale niespełniających wymagań
niniejszego Rozporządzenia.

3.4.

W drodze drugiego odstępstwa, w okresie przejściowym upływającym w dniu 24
sierpnia 2002 r. dopuszcza się pozyskiwanie samych rojów od pszczelarzy
nieprodukujących zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem, z zastrzeŜeniem okresu
konwersji.

3.5.

W drodze trzeciego odstępstwa, organ kontroli lub jednostka kontrolująca zezwala
na odtworzenie pasiek, gdy nie są dostępne pasieki zgodne z niniejszym
Rozporządzeniem, w przypadku wysokiej śmiertelności pszczół z przyczyn
zdrowotnych lub w wyniku katastroficznych okoliczności, z zastrzeŜeniem okresu
konwersji.

3.6.

W drodze czwartego odstępstwa, przy odnowie pasiek dopuszcza się włączanie do
jednostki produkcji ekologicznej rocznie 10% królowych i rojów niespełniających
wymagań niniejszego Rozporządzenia, z zastrzeŜeniem Ŝe te królowe i roje zostaną
umieszczone w ulach zawierających plastry lub węzy pochodzące z jednostek
produkcji ekologicznej. W takim przypadku nie ma zastosowania okres konwersji.

4.

Lokalizacja pasiek
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4.1.

Państwa członkowskie mogą wyznaczyć regiony lub obszary, w których nie
praktykuje się pszczelarstwa zgodnego z niniejszym Rozporządzeniem. Pszczelarz
dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej
skali pokazującą lokalizację uli zgodnie z częścią A1 pkt 2 tiret pierwsze
załącznika III. W przypadku, gdy obszary takie nie są zidentyfikowanie, pszczelarz
musi dostarczyć organowi kontroli lub jednostce kontrolującej stosowną
dokumentację wraz z dowodami; w razie konieczności takŜe odpowiednie analizy,
Ŝe obszary dostępne dla jego rodziny pszczelej spełniają warunki wymagane w
niniejszym Rozporządzeniu.

4.2.

Pasieka musi być tak zlokalizowana, aby:

a)

zapewnić pszczołom wystarczającą ilość źródeł naturalnego nektaru, spadzi i pyłku
oraz dostęp do wody;

b)

w promieniu 3 km od lokalizacji pasieki źródłami nektaru i pyłku były zasadniczo
rośliny uprawiane metodami ekologicznymi i/lub roślinność naturalna, zgodnie z
wymaganiami art. 6 i załącznika I do niniejszego Rozporządzenia, oraz rośliny
niepodlegające przepisom niniejszego Rozporządzenia, ale uprawiane metodami o
niewielkim wpływie na środowisko, takimi jak na przykład opisane w programach
opracowanych w ramach Rozporządzenia (EWG) nr 2078/92*****, nie mogące w
istotny sposób wpłynąć na kwalifikację produkcji pszczelarskiej jako ekologicznej;

c) znajdowała się w wystarczającej odległości od źródeł produkcji nierolniczej,
mogących prowadzić do skaŜenia, na przykład: ośrodków miejskich, autostrad,
obszarów przemysłowych, składowisk śmieci, spalarni śmieci, itp.
Organy kontroli lub jednostki kontrolujące ustanowią środki w celu spełnienia tego
wymagania.
PowyŜszy wymóg nie dotyczy obszarów, w których nie ma kwitnienia lub ule są w
stanie uśpienia.
5.

Dokarmianie

5.1.

Na zakończenie sezonu produkcyjnego ule naleŜy pozostawić z zapasem miodu i
pyłku wystarczających do przetrwania zimy.

5.2.

Dopuszcza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy przetrwanie ula jest
zagroŜone ekstremalnymi warunkami klimatycznymi. W sztucznym dokarmianiu
stosuje się miód wyprodukowany metodami ekologicznymi, najlepiej z tej samej
jednostki produkcji ekologicznej.

5.3.

W drodze pierwszego odstępstwa od ppkt. 5.2, właściwe władze państw
członkowskich mogą dopuścić stosowanie w sztucznym dokarmianiu syropu
cukrowego lub melasy cukrowej wyprodukowanej metodami ekologicznymi
zamiast miodu uzyskanego metodami ekologicznymi, w szczególności gdy
wymagają tego warunki klimatyczne wywołujące krystalizację miodu.

5.4.

W drodze drugiego odstępstwa, organ kontroli lub jednostka kontrolująca moŜe
dopuścić stosowanie w sztucznym dokarmianiu syropu cukrowego, melas
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cukrowych i miodu, nieobjętych niniejszym Rozporządzeniem w okresie
przejściowym upływającym z dniem 24 sierpnia 2002 r.
5.5.

Do rejestru pasiek, w odniesieniu do sztucznego dokarmiania, naleŜy wprowadzać
następujące informacje: rodzaj produktu, daty, ilości i ule, w których zostało ono
zastosowane.

5.6.

Innych produktów niŜ określone w ppkt. 5.1-5.4 nie wolno stosować w
pszczelarstwie prowadzonym zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem.

5.7.

Sztuczne dokarmianie moŜe mieć miejsce wyłącznie w okresie po ostatnim zbiorze
miodu i na 15 dni przed rozpoczęciem okresu wydzielania nektaru przez rośliny
lub wytwarzania spadzi.

6.

Zapobieganie chorobom i leczenie weterynaryjne

6.1.
a)

Zapobieganie chorobom w pszczelarstwie opiera się na następujących zasadach:
dobór odpowiednio odpornych ras;

b)

stosowanie niektórych praktyk zwiększających odporność na choroby i
zapobiegających infekcjom, takich jak: regularne odnawianie królowych,
systematyczna kontrola uli w celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości
chorobowych, kontrola czerwi w ulach, systematyczne dezynfekowanie materiałów
i sprzętu, niszczenie skaŜonego materiału lub źródeł, regularne odnawianie wosku
oraz dostatecznych zapasów pyłku i miodu w ulach.

6.2.

JeŜeli pomimo powyŜszych środków zapobiegawczych rodziny pszczele zachorują
lub zostaną zainfekowane, naleŜy natychmiast przystąpić do ich leczenia i, w razie
konieczności, umieścić w izolowanych pasiekach.

6.3.

Podczas stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych w pszczelarstwie
prowadzonym zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem naleŜy przestrzegać
następujących zasad:
moŜna je stosować w zakresie, w jakim ich stosowanie jest dopuszczone w
państwie członkowskim, zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi lub
przepisami krajowymi zgodnymi z prawem wspólnotowym;

a)

b)

produkty roślinne i homeopatyczne mają pierwszeństwo przed syntetycznymi
alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi przy załoŜeniu, Ŝe ich
działanie lecznicze jest skuteczne w warunkach, w jakich mają zostać zastosowane;

c)

jeŜeli uŜycie opisanych powyŜej środków okaŜe się nieskuteczne lub ich skuteczne
działanie jest mało prawdopodobne w leczeniu choroby lub zakaŜenia, które
stwarzają ryzyko zniszczenia rodziny pszczelej, dopuszcza się zastosowanie
syntetycznych weterynaryjnych produktów leczniczych na odpowiedzialność
lekarza weterynarii lub innych osób upowaŜnionych przez państwo członkowskie ,
z zastrzeŜeniem zasad ustanowionych w lit. a) i b) powyŜej;

d)

zabronione jest profilaktyczne stosowanie alopatycznych syntetycznych produktów
leczniczych;
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e)

bez uszczerbku dla zasady zawartej w lit. a) powyŜej, w przypadkach zaraŜenia
Varroa jacobsoni dopuszcza się stosowanie kwasu mrówkowego, mlekowego,
octowego i szczawiowego oraz następujących substancji: mentolu, tymolu,
eukaliptolu lub kamfory.

6.4.

Oprócz powyŜszych zasad dopuszcza się weterynaryjne leczenie lub pielęgnację
uli, plastrów itp., obowiązujące na mocy przepisów krajowych lub wspólnotowych.

6.5.

JeŜeli stosuje się leczenie syntetycznymi środkami leczniczymi, to w tym okresie
rodziny pszczele poddawane leczeniu naleŜy umieścić w izolowanych pasiekach, a
cały wosk wymienić na wosk spełniający warunki ustanowione w niniejszym
Rozporządzeniu. Następnie dla takich rodzin pszczelich następuje przekształcanie
produkcji przez okres trwający jeden rok.

6.6.

Wymagania ustanowione w poprzednim punkcie nie dotyczą produktów
wymienionych w ppkt. 6.3 lit. e).

6.7.

W kaŜdym przypadku, gdy stosuje się weterynaryjne produkty lecznicze, naleŜy
dokładnie zarejestrować rodzaj produktu, (ze wskazaniem aktywnych substancji
farmakologicznych) razem ze szczegółową diagnozą, dawkowaniem, metodą
podawania, czasem trwania kuracji i obowiązującym okresem karencji. Informacje
te naleŜy przekazać organowi kontroli lub jednostce kontrolującej przed
wprowadzeniem produktów do obrotu jako wyprodukowanych metodami
ekologicznymi.

7.

Praktyki prowadzenia hodowli i identyfikacja uli

7.1.

Zabrania się niszczenia pszczół w plastrach jako metody związanej ze zbiorem
produktów pszczelarskich.

7.2.

Zabrania się okaleczania pszczół, takiego jak przycinanie skrzydeł królowej.

7.3.

Dopuszcza się zastąpienie królowej połączone z zabiciem starej królowej.

7.4.

Praktykę niszczenia czerwi dopuszcza się wyłącznie w celu opanowania zakaŜenia
Varroa jacobsoni.

7.5.

Zabrania się stosowania syntetycznych repelentów podczas czynności zbierania
miodu.

7.6.

NaleŜy zarejestrować strefę lokalizacji pasieki wraz z identyfikacją uli. Organ
kontroli lub jednostka kontrolująca muszą być informowane o przeniesieniu pasiek
w nieprzekraczalnym terminie z nimi uzgodnionym.

7.7.

NaleŜy zachować szczególną dbałość, by zapewnić odpowiednie wydobycie,
przetwarzanie i przechowywanie produktów pszczelarskich. Wszystkie środki
podjęte w celu spełnienia tych wymagań są rejestrowane.

7.8.

Czynności usuwania nadstawek i zbieranie miodu naleŜy zapisywać w rejestrze
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pasieki.
8.

Właściwości uli i materiały stosowane w pszczelarstwie

8.1.

Ule naleŜy wykonywać zasadniczo z naturalnych materiałów niestwarzających
ryzyka skaŜenia środowiska ani produktów pszczelarskich.

8.2.

Z wyjątkiem produktów wymienionych w ppkt. 6.3 lit. e), w ulach dopuszcza się
stosowanie wyłącznie produktów naturalnych, takich jak propolis, wosk i oleje
roślinne.

8.3.

Wosk pszczeli stosowany do nowych węz musi pochodzić z jednostek produkcji
ekologicznej. W drodze odstępstwa, w wyjątkowych okolicznościach w
szczególności w przypadku nowych urządzeń lub w okresie konwersji, organ
kontroli lub jednostka kontrolująca, moŜe dopuścić wosk pszczeli niepochodzący z
takich jednostek gdy na rynku nie ma wosku pszczelego wytworzonego metodami
ekologicznymi i przy załoŜeniu, Ŝe wosk ten pochodzi z komórek pszczelich.

8.4.

Zabrania się zbierania miodu z plastrów zawierających czerwie.

8.5.

Do celów ochrony materiałów (ramek, uli i plastrów), w szczególności przed
szkodnikami, dopuszcza się wyłącznie stosowanie właściwych produktów
wymienionych w części B pkt 2 załącznika II.

8.6.

Dopuszcza się stosowanie środków fizycznych, takich jak strumieniowe lub
bezpośrednie odymianie.

8.7. Do czyszczenia i dezynfekowania materiałów, pomieszczeń, urządzeń, wyposaŜenia
lub produktów dopuszcza się wyłącznie odpowiednie substancje wymienione w części E
załącznika II.

ZAŁĄCZNIK II
A
Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby
M17
Warunki ogólne dla wszystkich produktów:
 stosowanie wyłącznie zgodnie z postanowieniami Załącznika I,
 stosowanie wyłącznie zgodnie z postanowieniami przepisów w sprawie wprowadzania na
rynek i stosowania tego rodzaju produktów, obowiązujących ogólnie w odniesieniu do
rolnictwa w państwach członkowskich, w których produkt jest stosowany.
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