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Produkty rolnictwa ekologicznego zaliczane są do unijnego systemu
jakości. Każdego roku rośnie na nie popyt konsumentów zaintereso-
wanych zdrowym odżywianiem. Z założenia ustawodawcy wartością
dodaną tych produktów jest poddanie metody ich wytwarzania, nazywanej
„ekologiczną”, kontroli i certyfikacji nakierowanej na potwierdzanie jej
zgodności z wymogami prawnymi zawartymi w rozporządzeniu Rady
(WE) Nr 834/2007 z 28.6.2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie
(EWG) Nr 2092/91 (Dz.Urz. UE L 189, s. 1 ze zm.) oraz rozporządzeniu
Komisji (WE) Nr 889/2008 z 5.9.2008 r. ustanawiającym szczegółowe
zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 w sprawie pro-
dukcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250,
s. 1 ze zm.). Ustanowienie i objęcie produkcji ekologicznej systemem
kontroli zgodnie z rozporządzeniem Nr 834/2007 jest obowiązkiem
państw członkowskich UE. Ciężar wykonania tych obowiązków spoczywa
z jednej strony na krajowym ustawodawcy, a z drugiej – na admini-
stracji do tego powołanej. Ustawa o rolnictwie ekologicznym reguluje
zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek
organizacyjnych w rolnictwie ekologicznym, co ma służyć wykonywaniu
przepisów rozporządzeń Nr 834/2007 i 889/2008, a także rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1235/2008 z 8.12.2008 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 834/2007 w odniesieniu
do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów
trzecich (Dz.Urz. UE L 334, s. 25 ze zm.). Dlatego płaszczyzną, w jakiej
należy analizować ten akt, jest zwłaszcza zasada efektywności prawa UE,
szeroko odnoszona do różnych szczebli wykonawstwa, delimitująca zakres
krajowej autonomii instytucjonalnej i proceduralnej (por. M. Niedźwiedź,
Pośrednie wykonywanie prawa UE przez administrację RP, w: SPA, t. 3,
2014). Polski ustawodawca musiał zatem sprostać wyzwaniu realizacji
założeń i celów unijnych ram prawnych regulujących sektor produkcji eko-
logicznej, związanych zwłaszcza z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego
produktów ekologicznych, a także utrzymaniem i uzasadnieniem zaufania
konsumentów do jakości tych produktów.

Badanie prawa krajowego mającego służyć wykonaniu aktów prawa
unijnego wymaga zatem uwzględnienia nienowego już zjawiska europe-
izacji prawa, niosącego potrzebę wykładni przepisów w zgodzie ze wspo-
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mnianymi wyżej zasadami. Efekt analiz bywa czasami zaskakujący.
Trudności przysparza choćby konfrontacja niektórych pojęć (instytucji)
tradycyjnie pojmowanych w nauce prawa administracyjnego, jak kon-
trola czy nadzór, z ich definicjami legalnymi określonymi w unijnych
rozporządzeniach. Niektóre rozwiązania w prawie unijnym trudno także
jednoznacznie zaklasyfikować pod względem charakteru prawnego do już
rozpoznanych w doktrynie czy uregulowanych w aktach prawa krajowego.
W szczególności uwagę przykuwają rozwiązania ustawy będące podstawą
realizacji zadań kontrolnych o charakterze publicznym przez podmioty
prywatne z pewnym zakresem władztwa, wykonywane na podstawie decy-
zji administracyjnej organu administracji publicznej. Mowa tu o jednost-
kach certyfikujących. Na gruncie ustawy dochodzi do zidentyfikowanego
w nauce zjawiska prywatyzacji tych zadań publicznych, jednakże w ujęciu
fragmentarycznym, albowiem w miejsce i niejako obok organu admini-
stracji „wstępuje” podmiot prywatny realizujący kontrolę i certyfikację
w rolnictwie ekologicznym. Naturalną konsekwencją w procesie analizy
przepisów ustawy są pytania o charakter prawny i formę działań jednostek
certyfikujących, jak też o możliwość ich sądowoadministracyjnej kontroli.
Na te i inne pytania należy szukać odpowiedzi w treści niniejszego
komentarza. Przywołane przykładowe problemy prawne, a także fakt, że
ustawa o rolnictwie ekologicznym nie doczekała się dotychczas prawni-
czego komentarza, potwierdzają potrzebę takiego opracowania.

Mając powyższe na uwadze, celem komentarza do ustawy o rolnictwie
ekologicznym jest wskazanie potencjalnych problemów prawnych, jakie
zrodzić może interpretacja poszczególnych przepisów tego aktu prawnego
i odpowiednio – próba ustalenia, w oparciu o bogatą literaturę prawniczą
i orzecznictwo krajowych sądów powszechnych i administracyjnych,
a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uzasadnionych
kierunków interpretacji i rozwiązań.

Publikacja będzie pomocna w rozwiązywaniu problemów prawnych
związanych z interpretacją przepisów w zakresie kontroli administra-
cyjnej jak i sądowoadministracyjnej rozstrzygnięć organów administracji
publicznej, czynności jednostek certyfikujących, jak też w ocenie statusu
prawnego poszczególnych podmiotów zaangażowanych w system kontroli
rolnictwa ekologicznego UE, uregulowany przepisami o rolnictwie ekolo-
gicznym. Stąd adresatami publikacji będą przede wszystkim, choć nie wy-
łącznie, pracownicy urzędów obsługujących wymienione wyżej instytucje
oraz praktycy – adwokaci, radcowie prawni świadczący pomoc prawną
choćby w postępowaniach sądowoadministracyjnych, czy sędziowie orze-
kający w tych sprawach, a także jednostki certyfikujące wykonujące
zadania ustawowe w rolnictwie ekologicznym na podstawie upoważnienia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przede wszystkim sami
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producenci ekologiczni. Ponadto, komentarz może być z powodzeniem
wykorzystywany również do celów naukowo-dydaktycznych.

dr Katarzyna Leśkiewicz
Warszawa, wrzesień 2017 r.
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