NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018
o ekologické produkci a označování
ekologických produktů a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 834/2007
Změny oproti platné legislativě
(dosud nejsou schváleny žádné delegované akty)

Změna zákona č. 242/2000 Sb., o
ekologickém zemědělství

Jsou zdůrazňovány pojmy
 „preventivní opatření“ opatření, která mají být přijata hospodářskými subjekty v
kterékoli fázi produkce, přípravy a distribuce v zájmu zachování biologické rozmanitosti
a kvality půdy, opatření v zájmu zabránění výskytu škodlivých organismů a ochrany
proti nim a v zájmu prevence a tlumení chorob, jakož i opatření, která mají být přijata s
cílem zamezit negativním dopadům na životní prostředí, na zdraví zvířat a na zdraví
rostlin.
 „bezpečnostní opatření“ opatření, která mají být přijata hospodářskými subjekty v
kterékoli fázi produkce, přípravy a distribuce s cílem zabránit kontaminaci produkty či
látkami, které nejsou povoleny pro použití v ekologické produkci v souladu s tímto
nařízením, a s cílem zabránit směšování ekologických produktů s konvenčními
produkty.
 = identifikování vlastních rizik v popisu farmy

 Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2021.
 Skládá se z Kapitol I. – IX. s články 1 – 61 ( nynější NR 834/2007 )
z Přílohy I. – VI. ( nynější NK 889/2008 ) + další prováděcí nařízení

Článek 2 - Oblast působnosti
 Toto nařízení se vztahuje na následující produkty pocházející ze
zemědělství, včetně akvakultury a včelařství,
a) živé nebo nezpracované zemědělské produkty včetně osiva a dalšího
rozmnožovacího materiálu rostlin
b) zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny;
c) krmivo.
+ jiné produkty dle Přílohy I.

Článek 2 - Oblast působnosti
 PŘÍLOHA I - JINÉ PRODUKTY UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1
— Kvasinky používané jako potraviny nebo krmivo,
— maté, kukuřice cukrová, listy révy vinné, palmová jádra, chmelové
výhonky a jiné podobné jedlé části rostlin a z nich vyráběné produkty,
— mořská sůl a jiné soli pro potraviny a krmivo,
— zámotky (kokony) bource morušového vhodné ke smotávání +
přírodní gumy a pryskyřice + včelí vosk + vonné silice
— uzávěry z přírodního korku, neaglomerované a bez pojiv,
— bavlna, nemykaná ani nečesaná + vlna nemykaná ani nečesaná,
(nerozvolňovaná na vlákna)
— surové kůže a neupravené kožky + tradiční rostlinné přípravky.

Článek 5 - Obecné zásady EZ
 Ekologická produkce je udržitelný systém řízení, který je založen na těchto
obecných zásadách:
 odpovědné využívání energie a přírodních zdrojů, jako je voda, půda,
organická hmota a vzduch;
 zajištění integrity ekologické produkce ve všech fázích produkce, zpracování
a distribuce potravin a krmiva; (integrita je skutečnost, že daný produkt
nevykazuje nesoulad, který má v jakékoli fázi produkce, přípravy a
distribuce vliv na ekologické vlastnosti produktu nebo na vlastnosti produktu
související s přechodným obdobím a nebo je to opakovaný či záměrný
nesoulad)
 vyloučení používání GMO, produktů získaných z GMO a produktů získaných
za použití GMO, s výjimkou veterinárních léčivých přípravků;
 metody řízení procesů jsou založeny na posouzení rizik a případně na
použití bezpečnostních a preventivních opatření;

Článek 9 - Obecná pravidla produkce
 V ekologické produkci je povoleno používat tyto produkty a látky uvedené v čl. 2 odst. 3
nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jsou povoleny podle uvedeného nařízení:
a) safenery, synergenty a formulační přísady jako složky POR;
( látky s účinky potlačit či snížit fytotoxické účinky přípravků a látky či přípravky,
které nemají nebo mají jen malé účinky, avšak mohou podpořit činnost
účinné látky či látek v přípravku, látky či přípravky, které se používají v POR či
v adjuvantech nebo jsou k takovému použití určeny, avšak které nepatří mezi
účinné látky, safenery ani synergenty )

b) adjuvanty, které se mají smísit s přípravky na ochranu rostlin;
( látky nebo přípravky, které jsou složeny z formulačních přísad, nebo přípravky
obsahující jednu či více formulačních přísad v podobě, v níž jsou dodávány
uživateli a uváděny na trh, které má uživatel smísit s POR a které zvyšují jeho
účinnost či jiné pesticidní vlastnosti )

 Pro podnikatele – uživatele z této novinky nic neplyne, platí, že může užít pouze POR
vedený a schválený v databázi ÚKZÚZ pro užití v EZ

Článek 9 - Obecná pravidla produkce
 Podnik může být rozdělen na jasně a účinně oddělené ekologické produkční
jednotky, produkční jednotky v přechodném období a konvenční produkční
jednotky, pokud se v případě konvenčních produkčních jednotek:
 a) u hospodářských zvířat jedná o různé druhy;
 b) u rostlin jedná o různé odrůdy, které lze snadno odlišit.
 V případě víceletých plodin, které vyžadují vegetační období v délce alespoň
tří let, se může jednat o různé odrůdy, jež nelze snadno odlišit, nebo o stejné
odrůdy, je-li dotčená produkce součástí plánu přechodu a začíná-li přechod
poslední části plochy související s danou produkcí na ekologickou produkci v
co nejbližší době a je dokončen nejpozději do pěti let.


Zemědělec oznámí začátek sklizně každého z dotčených produktů nejméně 48 hodin
předem; po skončení sklizně zemědělec informuje o přesném množství sklizeném z
dotčených jednotek a o opatřeních učiněných k oddělení produktů a kontrolní subjekt
po zahájení plánu přechodu každoročně potvrzuje plán přechodu a opatření k zajištění
účinného a jasného oddělení.

Článek 11 - Zákaz používání GMO
 GMO, produkty získané z GMO a produkty získané za použití GMO se
nesmí používat v potravinách nebo krmivu ani jako potraviny, krmivo,
pomocné látky, přípravky na ochranu rostlin, hnojiva, pomocné půdní látky,
rozmnožovací materiál rostlin, mikroorganismy nebo zvířata v ekologické
produkci.

Článek 12 - Pravidla rostlinné výroby
 Hospodářské subjekty produkující rostliny nebo rostlinné produkty dodržují
zejména podrobná pravidla uvedená v příloze II části I.
 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci
úpravě přílohy II. části I.

k

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část I: Pravidla rostlinné výroby
 OBECNÉ POŽADAVKY
 produkce klíčků máčením semen a získávání čekankových puků mimo jiné
ponořením do čisté vody je povolena.
 pěstování rostlin za účelem produkce okrasných rostlin a bylin v květináčích,
jež jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli společně s květináčem je
povoleno.
 přechodné období může být zkráceno na jeden rok u pastvin a otevřených
prostranství používaných pro nebýložravé druhy.
 úrodnost a biologická aktivita půdy se udržuje a zvyšuje využitím víceletého
střídání plodin včetně povinných luskovitých plodin jako hlavních nebo
krycích plodin jakožto střídaných plodin a jiných plodin využívaných jako
zelené hnojivo.

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část I: Pravidla rostlinné výroby
 OBECNÉ POŽADAVKY
 Celkové množství statkových hnojiv nesmí přesáhnout 170 kg dusíku ročně
na hektar zemědělsky využívané půdy. Toto omezení se týká pouze
používání chlévské mrvy, sušené chlévské mrvy a dehydrovaného drůbežího
trusu, kompostovaných živočišných výkalů včetně drůbežího trusu,
kompostované chlévské mrvy a kapalných živočišných výkalů.
(není zde prozatím možnost užití statkových hnojiv z konvenčních
velkochovů skotu a
od konvenčních ovcí, koz a koní)

 Prevence škod způsobených škodlivými organismy a plevely je založena
především: -- na ochraně prostřednictvím termických procesů, jako je
solarizace a v případě chráněných plodin mělké propařování půdy
(maximálně do hloubky 10 cm).

Článek 13 – Rozmnožovací materiál rostlin z
ekologického heterogenního materiálu

 Důvody zavedení heterogenního materiálu
 Pro použití v ekologické produkci by měl být k dispozici rozmnožovací
materiál rostlin, který nenáleží k určité odrůdě, avšak ke skupině rostlin v
rámci jediného botanického taxonu s vysokou mírou genetické a
fenotypové rozmanitosti mezi jednotlivými reprodukčními jednotkami.
 Za účelem uspokojení potřeb ekologických producentů, … s přihlédnutím
ke konkrétním potřebám a cílům ekologického zemědělství … by měl být
zorganizován časově omezený test v souladu se směrnicemi 66/401/EHS,
66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/
ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

 Tento test by měl probíhat po dobu sedmi let, měl by zahrnovat
dostatečná množství rozmnožovacího materiálu rostlin a měly by o něm být
každoročně předkládány zprávy. Měl by napomoci ke stanovení kritérií pro
popis charakteristických znaků daného materiálu a k určení podmínek
produkce tohoto materiálu a jeho uvádění na trh.

Článek 14 - Pravidla živočišné výroby
 Hospodářské subjekty působící v odvětví živočišné výroby dodržují
zejména podrobná pravidla produkce uvedená v příloze II části II a ve
všech prováděcích aktech uvedených v odstavci 3 tohoto článku.
 Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci k úpravě
přílohy II. části II. včetně prováděcích aktů uvedených v odstavci 3 tohoto
článku (krmení mateřským mlékem, intenzita chovu a minimální plochy,
technické požadavky na prostory a prostranství, technické požadavky na
budovy, požadavky na vegetaci a otevřená prostranství).

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 OBECNÉ POŽADAVKY


Přechodné období v případě kachen pekingských je sedm týdnů, které přibyly
do chovu dříve než ve věku tří dnů.



Přechodné období v případě králíků je tři měsíce a v případě jelenovitých 12
měsíců



Při obnově včelínů v ekologické produkční jednotce může být 20 % včelích matek
a rojů ročně nahrazeno matkami a roji nepocházejícími z ekologického chovu
(každopádně 1 roj a nebo 1 matka ročně)

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 OBECNÉ POŽADAVKY
 Není povoleno restriktivní krmení (přesné a časově omezené), pouze z důvodu veterinárních
 Podmínky chovu nebo výživa nesmí způsobit chudokrevnost
 Hospodářská zvířata s výjimkou včel, prasat a drůbeže mají stálý přístup na pastvu, pokud to
podmínky umožňují, nebo k objemnému krmivu

 Hospodářská zvířata mají stálý přístup na otevřená prostranství umožňující zvířatům
pohyb, nejlépe na pastviny, kdykoli to povětrnostní a podnební podmínky a stav půdy
dovolí
 Krmivo z P1 – do 20 % CKD, krmivo P2 – do 25 % CKD (pokud je na vlastní farmě pak do
100 %), pokud je krmivo P1 a P2 současně, pak kombinovaný podíl ročně je 25 % CKD
 Ustájení hospodářských zvířat v budovách není povinné v oblastech s příhodnými
podnebnými podmínkami, které zvířatům umožňují žít venku. Zvířata mají mít v takových
případech přístup do přístřešků nebo zastíněných oblastí, které je chrání před
nepříznivými povětrnostními podmínkami.

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 OBECNÉ POŽADAVKY
 Otevřená prostranství mohou být částečně zastřešená.
 U žádného druhu hospodářských zvířat se k jejich chovu nesmí používat
klece, boxy a etážové plošiny.
 Ekologický chov hospodářských zvířat nesmí probíhat v kotcích na velmi
vlhké nebo močálovité půdě (kotec = ohraničená plocha, jejíž součástí je
prostor, v němž jsou zvířata chráněna před nepříznivými povětrnostními
podmínkami).
 Fyzická kastrace v zájmu zachování jakosti produktů a tradičních postupů
produkce je povolena, ale utrpení zvířat se omezuje na minimum pomocí
vhodné anestezie nebo analgetik a tím, že jednotlivé zákroky provádí
kvalifikovaný personál pouze v nejvhodnějším věku zvířat.

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 Další obecná pravidla pro jednotlivé druhy
 Skot, koně, ovce, kozy
 Podíl krmiva z vlastního zemědělského podniku se od 1.1.2023 zvýší na 70 %
 Podlahy pro ustájení jsou hladké, nikoli však kluzké; !!!!!
Není zde věta:
Nejméně polovina minimální plochy podlahy v uzavřených prostorách je pevná a
nemůže se tedy sestávat z roštové podlážky nebo mřížkové konstrukce
 Jelenovití (srnec obecný, jelen lesní, daněk evropský, los evropský, sika,..)
 Skoro stejné podmínky jako jsou výše + v období vegetace musí být pastva,
 K dispozici je čistá a čerstvá voda, musí být úkryty, přístřešky a ploty, jelen
lesní musí mít možnost válet se v bahně, půda, na níž jsou krmeliště umístěna,
musí být zpevněna a zařízení určené ke krmení musí mít střechu

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 Další obecná pravidla pro jednotlivé druhy
 Prasata
 30 % krmiva pochází z vlastního zemědělského podniku
 Výjimka na 5 % KON bílkovinného krmiva je do 31.12.2025 jen pro selata do 35
kg
 Drůbež
 30 % krmiva pochází z vlastního zemědělského podniku
 Výjimka na 5 % KON bílkovinného krmiva je do 31.12.2025 jen pro mladou
drůbež
 Trvalý přístup na otevřené prostranství za denního světla je poskytován již od
tak nízkého věku, jak je to prakticky možné

PŘÍLOHA II - PODROBNÁ PRAVIDLA PRODUKCE
UVEDENÁ V KAPITOLE III
Část II: Pravidla živočišné výroby
 Další obecná pravidla pro jednotlivé druhy

 Králíci
 Králíci jsou oproti nynější české vyhlášce řešeni jiným způsobem – 70 % krmiva
vlastní, pastva, kdykoliv to podmínky dovolí, králíci mají kryté přístřešky se
zatemněnými úkryty; venkovní výběh s vegetací, pokud možno pastviny; vyvýšená
vnitřní nebo venkovní plocha, na níž mohou sedět; materiál ke stavbě hnízda pro
všechny samice s mláďaty.
 Včely
 Včelíny jsou umístěny tak, aby se v okruhu tří kilometrů zdroje nektaru a pylu
skládaly v zásadě z ekologicky pěstovaných plodin nebo z přirozené vegetace nebo
z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí. Výše
uvedené požadavky se nevztahují na období, kdy neprobíhá doba květu, nebo na
období zimního spánku včelstev.

Článek 24 - Povolení produktů a látek pro
použití v ekologické produkci
Komise může některé produkty a látky povolit pro použití v ekologické produkci a veškeré
takto povolené produkty a látky zařadí na omezené seznamy, a to pro tyto účely:
 a) jako aktivní látky pro použití v přípravcích na ochranu rostlin;
 b) jako hnojiva, pomocné půdní látky a živiny;
 c) jako konvenční krmné suroviny rostlinného nebo živočišného původu či pocházející
z řas nebo kvasinek nebo jako krmné suroviny mikrobiálního nebo minerálního
původu;
 d) jako doplňkové látky v krmivu a pomocné látky – viz výjimky ADE, ..
 e) jako produkty pro účely čištění a dezinfekce rybníků, klecí, nádrží, náhonů, budov
nebo zařízení používaných pro živočišnou výrobu;
 f) jako produkty pro účely čistění a dezinfekce budov a zařízení používaných pro
rostlinnou výrobu včetně skladových prostor v zemědělském podniku;
 g) jako produkty pro účely čištění a dezinfekce ve zpracovatelských a skladových
zařízeních.

Článek 26 - Shromažďování údajů o
dostupnosti na trhu
 Každý členský stát zajistí, aby byla zřízena pravidelně aktualizovaná
databáze ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a rozmnožovacího
materiálu rostlin z přechodného období, vyjma semenáčků, avšak včetně
sadbových brambor, který je na jeho území k dispozici.
 Členské státy mají zavedeny systémy, jež hospodářským subjektům, které
uvádějí na trh ekologický rozmnožovací materiál rostlin nebo rozmnožovací
materiál rostlin z přechodného období, ekologicky chovaná zvířata či
ekologicky chované mladé jedince pocházející z akvakultury a které jsou
schopny takový materiál, zvířata či mladé jedince dodávat v dostatečném
množství a v přiměřené lhůtě, umožňují na dobrovolném základě a bezplatně
zveřejňovat spolu s jejich názvem a kontaktními údaji.

Článek 29 – Bezpečnostní opatření s cílem
zabránit přítomnosti nepovolených
produktů a látek
Aby se zabránilo kontaminaci produkty nebo látkami, které nejsou povoleny pro
použití v ekologické produkci podle čl. 9 odst. 3 prvního pododstavce, přijmou
hospodářské subjekty ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce tato
bezpečnostní opatření:


a) zavedou a zachovávají přiměřená a vhodná opatření k identifikaci rizik
kontaminace ekologické produkce a produktů nepovolenými produkty nebo
látkami, včetně systematické identifikace kritických procesních kroků;



b) zavedou a zachovávají přiměřená a vhodná opatření k zabránění rizikům
kontaminace ekologické produkce a produktů nepovolenými produkty nebo
látkami;



c) pravidelně tato opatření přezkoumávají a přizpůsobují; a



d) dodržují další příslušné požadavky tohoto nařízení, které zajišťují oddělení
ekologických produktů, produktů z přechodného období a konvenčních produktů.

Není stanoven žádný decertifikační limit (dnes 0,01 mg/kg)

Článek 36 - Skupina hospodářských
subjektů
Každá skupina hospodářských subjektů:
 a) se skládá pouze ze zemědělců nebo z hospodářských subjektů, které produkují
řasy nebo živočichy pocházející z akvakultury, a kteří se kromě toho mohou zabývat
zpracováváním nebo přípravou potravin či krmiva nebo jejich uváděním na trh;
 b) se skládá pouze ze členů:
1.

2.

i) jejichž individuální náklady na certifikaci představují více než 2 % obratu
jednotlivých členů nebo standardního objemu ekologické produkce a jejichž roční
obrat ve vztahu k ekologické produkci nepřekračuje částku 25 000 EUR nebo jejichž
standardní objem ekologické produkce nepřekračuje částku 15 000 EUR ročně; nebo
ii) z nichž každý má podniky o maximální rozloze:
— 5 hektarů,
— 0,5 hektaru v případě skleníků nebo
— 15 hektarů výlučně v případě trvalých travních porostů;

Článek 36 - Skupina hospodářských
subjektů
Každá skupina hospodářských subjektů:
 c) je usazena v členském státě nebo ve třetí zemi;
 d) má právní subjektivitu;
 e) se skládá pouze z členů, jejichž produkční činnosti probíhají ve vzájemné
zeměpisné blízkosti;
 f) zřídí společný systém pro uvádění produktů vyprodukovaných skupinou na
trh; a
 g) zavede systém vnitřní kontroly sestávající ze zdokumentovaného souboru
kontrolních činností a postupů, v souladu s nimiž určitá osoba nebo subjekt
odpovídá za ověření toho, že toto nařízení dodržuje každý člen skupiny.

Článek 38 - Doplňující pravidla týkající se
úředních kontrol a opatření
 Úřední kontroly dle nařízení (EU) 2017/625 mají cíl ověřit soulad s tímto nařízením a
provádějí se v rámci celého procesu ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce na
základě pravděpodobnosti nesouladu.
 U všech hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů s výjimkou těch, které
jsou uvedeny v čl. 34 odst. 2 a čl. 35 odst. 8, je alespoň jednou ročně provedeno
ověření souladu.
 Součástí ověření souladu je fyzická kontrola na místě, ledaže jsou splněny tyto podmínky:
 a) při přecházejících kontrolách dotyčného hospodářského subjektu nebo dotyčné
skupiny hospodářských subjektů v průběhu nejméně tří po sobě jdoucích let nebyl zjištěn
žádný nesoulad mající vliv na integritu ekologických produktů nebo produktů z
přechodného období; a
 b) podle posouzení na základě prvků uvedených v odstavci 2 tohoto článku a v článku 9
nařízení (EU) 2017/625 je u dotyčného hospodářského subjektu nebo dotyčné skupiny
hospodářských subjektů nízká pravděpodobnost nesouladu.
 V takovém případě však nesmí doba mezi dvěma fyzickými kontrolami na místě
přesáhnout 24 měsíců.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2017/625 o úředních kontrolách


Nahrazuje NR (EU) č. 882/2004 (dosud všechny státní kontroly UKZUZ, SZIF, SVS, ČPI, SZPI,
ČIŽP, Úskvbl)



Od roku 2020 se toto nařízení o úředních kontrolách dle čl. 1, odst. 2 vztahuje také na ekologickou
produkci a označování ekologických produktů



Článkem 28 a 29 je výkon této úřední kontroly přenesen prostřednictvím MZE ČR na všechny čtyři
kontrolní organizace ekologického zemědělství působící na území České republiky



Od letošního roku bychom měli postupovat stejně jako státní dozorové orgány



Jsou přesně stanoveny metody a techniky úředních kontrol (včetně vystavení certifikátu)



Fyzická inspekce se zabývá:

 vybavením, dopravními prostředky, prostory a jiná místa pod kontrolou provozovatelů a jejich okolí;
 zvířata a zboží, včetně polotovarů, surovin, složek, pomocných látek a dalších výrobků používaných
k přípravě a výrobě zboží nebo ke krmení a ošetřování zvířat;
 výrobky a procesy na čištění a údržbu;
 vysledovatelností, označováním, prezentací, reklamou a souvisejícími obalovými materiály, včetně
materiálů určených pro styk s potravinami;

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2017/625 o úředních kontrolách


Metody úředních kontrol:

 přezkoumání kontrol, které provozovatelé zavedli, a získaných výsledků;
 inspekce;
 kontroly hygienických podmínek v prostorách provozovatele;
 posouzení postupů pro správnou výrobní praxi, správnou hygienickou praxi a správnou zemědělskou
praxi a postupů založených na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP);
 přezkoumání dokumentů, záznamů o sledovatelnosti a jiných záznamů, které mohou být důležité pro
posouzení souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2, případně včetně příslušných dokumentů
doprovázejících potraviny, krmivo a veškeré látky či materiály, které do zařízení vstupují nebo je
opouštějí;
 rozhovory s provozovateli a s jejich pracovníky;
 ověření měření provedených provozovateli a jiných výsledků testů;
 odběr vzorků, analýzy, diagnostiku a testy;
 audity provozovatelů;
 veškeré další činnosti potřebné ke zjištění případů nesouladu.

Článek 39 - Doplňující pravidla týkající se
opatření, jež mají přijmout
hospodářské subjekty
Kromě povinností stanovených v článku 15 nařízení (EU) 2017/625 hospodářské
subjekty a skupiny hospodářských subjektů:
 a) vedou záznamy za účelem prokázání souladu s tímto nařízením;
 b) činí všechna prohlášení a jiná sdělení, která jsou nezbytná pro úřední kontroly;
 c) přijímají příslušná praktická opatření pro zajištění souladu s tímto nařízením;
 d) formou prohlášení, které je podepsané a podle potřeby aktualizované, předkládají:
1. i) úplný popis ekologické produkční jednotky nebo produkční jednotky v přechodném
období a činností, jež mají být v souladu s tímto nařízením prováděny;
2. ii) příslušná praktická opatření, která se mají přijmout pro zajištění souladu s tímto
nařízením;

Článek 39 - Doplňující pravidla týkající se
opatření, jež mají přijmout
hospodářské subjekty
3.

iii) závazek, že:

— v případě opodstatněného podezření na nesoulad, podezření na nesoulad,
které nelze vyloučit, nebo v případě zjištěného nesouladu majícího vliv na integritu
dotčených produktů budou bezodkladně písemně informovat kupující daných
produktů a budou si vyměňovat relevantní informace s příslušným orgánem nebo
případně s kontrolním orgánem či kontrolním subjektem,
— budou souhlasit s tím, že se v případě změny kontrolního orgánu či
kontrolního subjektu kontrolní dokumentace převede, nebo že v případě ukončení
ekologické produkce bude poslední kontrolní orgán či kontrolní subjekt kontrolní
dokumentaci uchovávat po dobu nejméně pěti let,
— v případě ukončení ekologické produkce budou okamžitě informovat příslušný
orgán nebo orgán či subjekt určený v souladu s čl. 34 odst. 4 a
— v případě, že jsou subdodavatelé kontrolováni různými kontrolními orgány nebo
kontrolními subjekty, budou souhlasit s výměnou informací mezi orgány nebo subjekty.

Článek 41 - Doplňující pravidla týkající se
opatření v případě nesouladu
 Pokud má kontrolní subjekt podezření nebo obdrží podložené informace, že hospodářský
subjekt zamýšlí používat nebo uvést na trh produkt, který zřejmě není v souladu s tímto
nařízením, ale je označen výrazy odkazujícími na ekologickou produkci, nebo je informován
o podezření na nesoulad:


Okamžitě provede úřední šetření v souladu s nařízením (EU) 2017/625 s cílem ověřit
soulad s tímto nařízením; toto šetření se dokončí co nejdříve, v přiměřené lhůtě, s
přihlédnutím k trvanlivosti produktu a složitosti daného případu;



Dokud nebudou k dispozici výsledky šetření uvedeného výše, dočasně zakáže uvádění
dotčených produktů na trh jako ekologických produktů nebo produktů z přechodného
období a jejich používání v ekologické produkci. Dříve než příslušný orgán nebo případně
kontrolní orgán či kontrolní subjekt takto rozhodne, poskytne hospodářskému subjektu
příležitost se vyjádřit.



Pokud výsledky šetření neprokáží žádný nesoulad mající vliv na integritu ekologických
produktů nebo produktů z přechodného období, může hospodářský subjekt dotčené
produkty používat nebo je uvádět na trh jako ekologické produkty nebo produkty z
přechodného období.



V případě nesouladu kontrolní subjekty zajistí, aby při označování a propagaci celé dotčené
dávky nebo produkční série nebylo odkazováno na ekologickou produkci.



Výjimky, které se týkají používání ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin a
ekologicky chovaných zvířat pozbývají platnosti dne 31. prosince 2035.



Do 31. prosince 2025 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dostupnosti
na trhu Unie a v příslušných případech i o příčinách omezeného přístupu k nim v případě
ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, ekologicky chovaných zvířat, na něž se
vztahují výjimky a ekologického bílkovinného krmiva určené pro výživu drůbeže a prasat.



Asi bude v některém z delegovaných aktů stanoveno, že v případě hospodářství nebo
produkčních jednotek řízených v souladu s požadavky definovanými v nařízení (ES) č.
834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008, které mají budovy postavené, renovované nebo
uvedené do provozu před 1. lednem 2021 [před datem zveřejnění tohoto nařízení]
ustanovení tohoto nařízení o hustotě chovu a minimální ploše pro vnitřní a venkovní plochy,
charakteristiky a technické požadavky na minimální plochu pro vnitřní a venkovní plochy pro
všechny druhy hospodářských zvířat jiné než včely, požadavky na vegetaci a vlastnosti
chráněných zařízení a otevřených ploch se použijí nejpozději od 1. ledna 2031 [2036, 2041].



Nebo bude v některém z delegovaných aktů stanoveno, že to co dosud platilo, bude platit
dál – např. nejméně polovina plochy vnitřního povrchu, jak je uvedena v části … dle přílohy
… pro skot, ovce, kozy a koňovité musí být pevná, tzn., že není konstruována z roštu nebo
mřížky.

Návrh změny zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství


Ekologický rozmnožovací materiál je definován nově jako Bioprodukt



Pojem osvědčování se mění na výraz certifikace



Pojem ekologický podnikatel se nahrazuje ekologickým zemědělcem



Dle evropské legislativy se zavádí pojem další rozmnožovací materiál rostlin



Pojmy porušení a nesrovnalosti s předpisy se mění na pojem nesoulad



Ekofarmou je uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky včetně vodních ploch



Na ekofarmě lze také chovat zvířata, která nejsou předmětem podnikání v ekologickém
zemědělství. V případě hospodářských zvířat stanoví nejvyšší počty těchto zvířat
u jednotlivých druhů prováděcí právní předpis (Vyhláška)



Povinnost získat jeden certifikát na bioprodukt, biopotravinu nebo ostatní bioprodukt a v
průběhu dalších kalendářních let vždy alespoň jeden certifikát na bioprodukt,
biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za 24 měsíců



Ministerstvo je správcem elektronické databáze zvířat podle čl. 26 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

Návrh změny zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství


Ruší se odkaz na chov králíků v EZ definovaný ve Vyhlášce č. 16/2006



Certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená osoba
na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných na
orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do sklizně dané plodiny, a
to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 26 měsíců



Balená biopotravina, certifikovaná na území České republiky a neurčená pro zahraniční
trh, se na obale označí také grafickým znakem podle odstavce 2. Balenou biopotravinu
určenou pouze pro zahraniční trh, jinou než balenou biopotravinu, bioprodukt a ostatní
bioprodukt, certifikované na území České republiky, lze také označit grafickým znakem
podle odstavce 2 = BIOZEBRA



Do přestupků právnických osob a podnikajících fyzických osob přibývá pět nových
porušení (neučiní vhodná opatření k omezení působení škodlivých vlivů; překročí
stanovené roční množství dusíku; přivede na ekofarmu zvířata pocházející
z konvenčního chovu bez povolení; nepřijme dostatečná bezpečnostní opatření
s cílem zabránit přítomnosti nepovolených produktů a látek; před uvedením
bioproduktů a biopotravin na trh nepodá žádost o registraci na MZE ČR)

Děkuji za pozornost
 KEZ o.p.s.
Poděbradova
909,
537 01 Chrudim
 Telefon: 469 622
249
 e-mail:
kez@kez.cz
 web: www.kez.cz

