
Zoznam výnimiek 
  
od 01. januára 2014 sa už v ekologickej poľnohospodárskej výrobe nevydávajú výnimky na väzné 
ustajnenie v živočíšnej výrobe  
 
Článok 9, ods. 4 NK 889/2008  
 - nákup neekologických zvierat (chovné samice do 40 % z počtu dospelých samíc)  
 
Článok 18, ods. 1 NK 889/2008  
 - trvalé zásahy na zvieratách (odrohovanie, kupírovanie chvostov)   
  
Článok 36, ods. 2,4 a článok 37, ods. 2. NK 889/2008  
 - skrátenie konverzie pozemkov  
  
Článok 39 NK 889/2008  
 - väzné ustajnenie v malých poľnohospodárskych podnikoch     
  
Článok 40, ods. 1, 2 NK 889/2008   
- podmienky paralelného pestovania viacročných plodín a osív   
- paralelné pestovanie a paralelný chov vo výskume a vzdelávaní  
   
Článok 42 NK 889/2008  
 - nákup neekologickej hydiny na založenie a obnovu chovu   
  
Článok 95, ods. 1 NK 889/2008  
 - väzné ustajnenie hovädzieho dobytka  (v budovách postavených do 24.08.2000)     
 
Článok 95, ods. 2 NK 889/2008  
 - podmienky ustajnenia a hustoty obsadenia   
 
(predlženie výnimiek stanovených podľa časti B, ods. 8.5.1 prílohy I. k nariadeniu (EHS) č. 2092/91- prístup 
zvierat na pasienky a výbehy, minimálne vnútorné a vonkajšie plochy, prístup vodnej hydiny k vode, 
vybavenie vnútorných a vonkajších priestorov pre hydinu)  
  
Článok 29, ods.1 NK 889/2008 a Článok 19, ods. 2 písm.c NR 834/2007  
 - použitie neekologických poľnohospodárskych zložiek  potravín (neuvedených v prílohe IX. NK 
889/2008)  
 
Článok 45 NK 889/2008  
 - použitie neekologických osív, sadív a vegetatívneho množiteľského materiálu   
 
Článok 47 NK 889/2008  
- katastrofické udalosti:  a) obnova alebo opätovné zostavenie stáda, kŕdľa neekologickými zvieratami   
                                        b) opätovné zostavenie včelstiev neekologickými včelami   
                                       c) použitie neekologických krmív počas obmedzeného obdobia  
                                       d) kŕmenie včiel ekologickým medom, cukrom alebo cukrovým sirupom    
  
Príloha VI, ods. 1.1 NK 889/2008  
 - použitie syntetických vitamínov A,D,E identických s prírodnými pre prežúvavce  
 
  
Článok 16, ods. 3 písm. a ods. 4,.  článok 21, ods. 2 NR 834/2007  
 - návrhy na doplnenie produktov a látok do zoznamu povolených v EPV, vrátane podmienok ich 
použitia – prílohy NK (hnojivá a pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín, kŕmne suroviny a 
doplnkové látky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, látky používané pri výrobe potravín)   
 
 


