
Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú 
zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné 

prostredníctvom odkazov v tomto dokumente 

►B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/848 

z 30. mája 2018 

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 

(Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1) 

Opravené a doplnené: 

►C1 Korigendum, Ú. v. EÚ L 270, 29.10.2018, s. 37 (2018/848) 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2018-10-29/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2018-10-29/oj/slk
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2018-10-29/oj/slk


02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 2 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 
2018/848 

z 30. mája 2018 

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia 

Rady (ES) č. 834/2007 

KAPITOLA I 

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE 
POJMOV 

Článok 1 

Predmet úpravy 

Týmto nariadením sa stanovujú zásady ekologickej poľnohospodárskej 
výroby a pravidlá týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
súvisiacej certifikácie a používania označení odkazujúcich na ekolo
gickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a v reklame, ako aj 
pravidlá týkajúce sa kontrol, ktorými sa dopĺňajú pravidlá stanovené 
v nariadení (EÚ) 2017/625. 

Článok 2 

Rozsah pôsobnosti 

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na nasledujúce produkty, ktoré pochá
dzajú z poľnohospodárstva vrátane akvakultúry a včelárstva, ako sú 
uvedené v prílohe I k ZFEÚ, a na produkty, ktoré pochádzajú z uvede
ných produktov, a to v prípade, že sa takéto produkty vyrábajú, pripra
vujú, označujú, distribuujú, umiestňujú na trh, dovážajú do Únie alebo 
vyvážajú z Únie alebo sú určené na výrobu, prípravu, označovanie, 
distribúciu, umiestnenie na trh, dovoz do Únie alebo vývoz z Únie: 

a) živé alebo nespracované poľnohospodárske produkty vrátane osiva 
a iného rastlinného množiteľského materiálu; 

b) spracované poľnohospodárske produkty na použitie ako potraviny; 

c) krmivá. 

Toto nariadenie sa tiež vzťahuje na určité ďalšie produkty úzko spojené 
s poľnohospodárstvom uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, a to 
v prípade, že sa vyrábajú, pripravujú, označujú, distribuujú, umiestňujú 
na trh, dovážajú do Únie alebo vyvážajú z Únie alebo sú určené na 
výrobu, prípravu, označovanie, distribúciu, umiestnenie na trh, dovoz do 
Únie alebo vývoz z Únie. 

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na každého prevádzkovateľa, ktorý sa 
zapája do činností na ktoromkoľvek stupni výroby, prípravy a distribúcie 
v súvislosti s produktmi uvedenými v odseku 1. 

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti spoločného stravovania, 
ktoré vykonáva zariadenie spoločného stravovania vymedzené v článku 
2 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, s výnimkou ustanovení 
v tomto odseku. 

▼B
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Na výrobu, označovanie a kontrolu produktov pochádzajúcich z činností 
spoločného stravovania môžu členské štáty uplatňovať národné pravidlá 
alebo, ak neexistujú, súkromné normy. Pri označovaní, prezentácii alebo 
v reklame týchto produktov ani v reklame pre zariadenie spoločného 
stravovania nie je možné používať logo ekologickej poľnohospodárskej 
výroby Európskej únie. 

4. Pokiaľ sa nestanovuje inak, toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté súvisiace právne predpisy Únie, najmä právne pred
pisy v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, zdravia a dobrých 
životných podmienok zvierat, zdravia rastlín a v oblasti rastlinného 
množiteľského materiálu. 

5. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté iné 
osobitné právo Únie týkajúce sa umiestnenia produktov na trh, 
a najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 ( 1 ) 
a nariadenie (EÚ) č. 1169/2011. 

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení zoznam produktov uvedený v prílohe 
I doplnením ďalších produktov do zoznamu alebo zmenou týchto 
doplnených položiek. Na zaradenie do tohto zoznamu sú spôsobilé iba 
produkty, ktoré úzko súvisia s poľnohospodárskymi produktmi. 

Článok 3 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov: 

1. „ekologická poľnohospodárska výroba“ je využívanie výrobných 
postupov v súlade s týmto nariadením na všetkých stupňoch 
výroby, prípravy a distribúcie, a to aj počas obdobia konverzie 
uvedeného v článku 10; 

2. „produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby“ je produkt pochá
dzajúci z ekologickej poľnohospodárskej výroby, okrem produktu 
vyrobeného počas obdobia konverzie uvedeného v článku 10. 
Produkty získané lovom alebo rybolovom voľne žijúcich živočí
chov sa nepovažujú za produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby; 

3. „poľnohospodárska surovina“ je poľnohospodársky produkt, ktorý 
nebol vystavený žiadnej operácii uchovávania ani spracovania; 

4. „preventívne opatrenia“ sú opatrenia, ktoré majú prevádzkovatelia 
prijať na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie s cieľom 
zabezpečiť zachovanie biodiverzity a kvality pôdy, opatrenia na 
prevenciu a kontrolu škodcov a chorôb a opatrenia, ktoré sa majú 
prijať na zamedzenie negatívnym vplyvom na životné prostredie 
a na zdravie zvierat a rastlín; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 
17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľno
hospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 4 

5. „opatrenia predbežnej opatrnosti“ sú opatrenia, ktoré majú prijať 
prevádzkovatelia na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie 
s cieľom zabrániť kontaminácii produktmi alebo látkami, ktoré nie 
sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 
v súlade s týmto nariadením, a zabrániť zmiešaniu produktov ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby s neekologickými produktmi; 

6. „konverzia“ je prechod z neekologickej výroby na ekologickú 
poľnohospodársku výrobu v rámci danej lehoty, počas ktorej sa 
uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa ekologickej 
poľnohospodárskej výroby; 

7. „produkt z konverzie“ je produkt, ktorý je vyrobený počas obdobia 
konverzie uvedeného v článku 10; 

8. „podnik“ sú všetky výrobné jednotky prevádzkované pod jediným 
vedením na účely výroby živých alebo nespracovaných poľnohos
podárskych produktov vrátane produktov pochádzajúcich z akvakul
túry a včelárstva podľa článku 2 ods. 1 písm. a) alebo produktov 
uvedených v prílohe I, okrem esenciálnych olejov a kvasníc; 

9. „výrobná jednotka“ sú všetky aktíva podniku, napríklad priestory 
pre prvovýrobu, pozemky, pastviny, voľné plochy, budovy pre 
hospodárske zvieratá alebo ich časti, úle, rybníky, uzavreté systémy 
a lokality pre kultiváciu rias alebo chov živočíchov akvakultúry, 
chovné jednotky, preliačiny pobrežia alebo morského dna a priestory 
na uskladnenie plodín, produktov rastlinného pôvodu, produktov 
z rias, produktov živočíšneho pôvodu, surovín a akýchkoľvek 
ďalších relevantných vstupov, ktoré sú riadené ako sa uvádza 
v bodoch 10, 11 alebo 12; 

10. „ekologická výrobná jednotka“ je výrobná jednotka s výnimkou 
obdobia konverzie uvedeného v článku 10, ktorá je riadená v súlade 
s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na ekologickú poľnohospo
dársku výrobu; 

11. „výrobná jednotka v období konverzie“ je výrobná jednotka počas 
obdobia konverzie uvedeného v článku 10, ktorá je riadená v súlade 
s požiadavkami uplatniteľnými na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu; môže pozostávať z pozemkov alebo iných aktív, pre 
ktoré sa obdobie konverzie uvedené v článku 10 začína v odlišnom 
časovom okamihu; 

12. „neekologická výrobná jednotka“ je výrobná jednotka, ktorá nie je 
riadená v súlade s požiadavkami platnými pre ekologickú poľno
hospodársku výrobu; 

13. „prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za 
zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia na každom stupni 
výroby, prípravy a distribúcie, ktoré sú pod jej kontrolou; 

14. „poľnohospodár“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina 
fyzických alebo právnických osôb, bez ohľadu na právne posta
venie uvedenej skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, 
ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť; 

▼B
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15. „poľnohospodárska plocha“ je poľnohospodárska plocha vyme
dzená v článku 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013; 

16. „rastliny“ sú rastliny vymedzené v článku 3 bode 5 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009; 

17. „rastlinný množiteľský materiál“ sú rastliny a všetky časti rastlín 
vrátane semien v ktoromkoľvek štádiu rastu, ktoré sú schopné 
vyprodukovať celé rastliny a sú určené na tento účel; 

18. „ekologický heterogénny materiál“ je skupina rastlín v rámci 
jedného botanického taxónu na najnižšej známej úrovni, ktorá: 

a) má spoločné fenotypové znaky; 

b) vyznačuje sa vysokým stupňom genetickej a fenotypovej 
rozmanitosti medzi jednotlivými reprodukčnými jednotkami, 
takže reprezentantom tejto skupiny rastlín je materiál ako celok, 
a nie určitý malý počet jednotiek; 

c) nie je odrodou v zmysle článku 5 ods. 2 nariadenia Rady (ES) 
č. 2100/94 ( 1 ); 

d) nie je zmesou odrôd a 

e) bola vypestovaná v súlade s týmto nariadením; 

19. „ekologická odroda vhodná pre ekologickú poľnohospodársku 
výrobu“ je odroda vymedzená v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) 
č. 2100/94, ktorá: 

a) sa vyznačuje vysokým stupňom genetickej a fenotypovej 
rozmanitosti medzi jednotlivými reprodukčnými jednotkami a 

b) je výsledkom ekologických šľachtiteľských aktivít uvedených 
v časti I bode 1.8.4 prílohy II k tomuto nariadeniu; 

20. „materská rastlina“ je identifikovaná rastlina, z ktorej sa odoberá 
rastlinný množiteľský materiál na reprodukciu nových rastlín; 

21. „generácia“ je skupina rastlín predstavujúcich jednu úroveň v rade 
zostupu množenia rastlín; 

22. „rastlinná výroba“ je výroba produktov poľnohospodárskych plodín 
vrátane zberu voľne rastúcich rastlinných produktov na komerčné 
účely; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva 
k odrodám rastlín (Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s. 1).



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 6 

23. „rastlinné produkty“ sú rastlinné produkty vymedzené v článku 3 
bode 6 nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

24. „škodca“ je škodca vymedzený v článku 1 ods. 1 nariadenia Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2031 ( 1 ); 

25. „biodynamické prípravky“ sú zmesi tradične používané v biodyna
mickom poľnohospodárstve; 

26. „prípravky na ochranu rastlín“ sú prípravky uvedené v článku 2 
nariadenia (ES) č. 1107/2009; 

27. „živočíšna výroba“ je chov domácich alebo zdomácnených sucho
zemských zvierat vrátane hmyzu; 

28. „veranda“ je doplnková, zastrešená, neizolovaná vonkajšia časť 
budovy určená pre hydinu, jej najdlhšia strana je zvyčajne oplotená 
drôteným plotom alebo pletivom, má vonkajšiu klímu, prírodné 
a podľa potreby umelé osvetlenie, a podlahu pokrytú podstielkou; 

29. „mládky“ sú mladé jedince druhu Gallus gallus vo veku menej ako 
18 týždňov; 

30. „nosnice“ sú jedince druhu Gallus gallus určené na produkciu 
konzumných vajec vo veku najmenej 18 týždňov; 

31. „využiteľná plocha“ je využiteľná plocha vymedzená v článku 2 
ods. 2 písm. d) smernice Rady 1999/74/ES ( 2 ); 

32. „akvakultúra“ je akvakultúra vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 25 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 ( 3 ); 

33. „produkty akvakultúry“ sú produkty akvakultúry vymedzené 
v článku 4 ods. 1 bode 34 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 
2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia na
riadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 
a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 
93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 
23.11.2016, s. 4). 

( 2 ) Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy 
na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53). 

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) 
č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) 
č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES 
(Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
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34. „uzavreté recirkulačné zariadenie akvakultúry“ je zariadenie na súši 
alebo v nádobe, kde sa vykonáva akvakultúra v rámci uzavretého 
prostredia, využívajúce recirkuláciu vody a ktoré je závislé od neus
táleho vonkajšieho vstupu energie na stabilizáciu prostredia pre 
živočíchy akvakultúry; 

35. „energia z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných nefo
sílnych zdrojov energie, ako napríklad veterná, slnečná, geoter
málna energia, energia vĺn a príboja, vodná energia, skládkový 
plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a bioplyny; 

36. „liaheň“ je miesto rozmnožovania, liahnutia a chovu živočíchov 
akvakultúry v počiatočných štádiách života, najmä plutvovitých 
rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov; 

37. „odchovňa“ je miesto, kde sa uskutočňuje prechodný systém akva
kultúrnej produkcie medzi štádiom v liahni a štádiom dospelosti. 
Štádium v odchovni sa končí v prvej tretine produkčného cyklu 
s výnimkou druhov, pri ktorých sa vyskytuje smoltifikačný proces; 

38. „znečistenie vôd“ je znečistenie vymedzené v článku 2 bode 33 
smernice 2000/60/ES a v článku 3 bode 8 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/56/ES ( 1 ), vo vodách, na ktoré sa vzťahuje 
každá z uvedených smerníc; 

39. „polykultúra“ je akvakultúrny chov dvoch alebo viacerých druhov 
väčšinou rôznych trofických úrovní v tej istej kultúrnej jednotke; 

40. „produkčný cyklus“ je dĺžka života živočícha akvakultúry alebo 
riasy od najskoršieho životného štádia (v prípade živočíchov akva
kultúry oplodnené vajíčka) až po výlov alebo zber; 

41. „lokálne chované druhy“ sú druhy v akvakultúre, ktoré nepatria 
medzi nepôvodné ani lokálne sa nevyskytujúce druhy podľa 
článku 3 bodov 6 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 708/2007 ( 2 ), ako 
aj druhy uvedené v prílohe IV k uvedenému nariadeniu; 

42. „veterinárna liečba“ je celkový priebeh liečebného alebo preventív
neho ošetrenia zameraného proti výskytu konkrétnej choroby; 

43. „veterinárny liek“ je veterinárny liek vymedzený v článku 1 bode 2 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES ( 3 ); 

▼B 

( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej envi
ronmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 
25.6.2008, s. 19). 

( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích 
a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (Ú. v. EÚ L 168, 
28.6.2007, s. 1). 

( 3 ) Smernica 2001/82/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch 
(Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1).
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44. „príprava“ sú operácie uchovávania alebo spracovania produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie 
alebo akákoľvek iná operácia, ktorá sa vykonáva na nespracovanom 
produkte bez toho, aby sa zmenil pôvodný produkt, napríklad 
porážka, rozrábanie, čistenie alebo mletie, ako aj balenie, označo
vanie alebo úpravy v označovaní týkajúce sa ekologickej poľnohos
podárskej výroby; 

45. „potraviny“ sú potraviny vymedzené v článku 2 nariadenia Európ
skeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ( 1 ); 

46. „krmivá“ sú krmivá vymedzené v článku 3 bode 4 nariadenia (ES) 
č. 178/2002; 

47. „kŕmne suroviny“ sú kŕmne suroviny vymedzené v článku 3 ods. 2 
písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 767/2009 ( 2 ); 

48. „umiestnenie na trh“ je umiestnenie na trh vymedzené v článku 3 
bode 8 nariadenia (ES) č. 178/2002; 

49. „vysledovateľnosť“ je schopnosť nájsť a sledovať potraviny, krmivá 
alebo akýkoľvek iný produkt uvedený v článku 2 ods. 1 
a akúkoľvek látku, ktorá je určená na pridávanie do potravín, 
krmív alebo do akéhokoľvek produktu uvedeného v článku 2 ods. 1, 
alebo o ktorej sa predpokladá, že do nich bude pridávaná, na všet
kých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie; 

50. „stupeň výroby, prípravy a distribúcie“ je ktorýkoľvek stupeň 
počnúc prvovýrobou produktu ekologickej poľnohospodárskej 
výroby až po jeho skladovanie, spracovanie, prepravu a predaj 
alebo dodávku konečnému spotrebiteľovi, v relevantnom prípade 
aj označovanie, reklama, dovoz, vývoz a subdodávateľské činnosti; 

51. „zložka“ je zložka vymedzená v článku 2 ods. 2 písm. f) nariadenia 
(EÚ) č. 1169/2011, alebo v prípade produktov iných ako potraviny 
je to akákoľvek látka alebo produkt, ktoré sa používajú pri výrobe 
alebo príprave produktov a nachádzajú sa aj v konečnom produkte, 
hoci aj v pozmenenom stave; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového 
práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 
o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú 
smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 
82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie 
Komisie 2004/217/ES (Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1).
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52. „označenie“ sú akékoľvek slová, údaje, ochranné známky, 
obchodná značka, zobrazenia alebo symboly týkajúce sa produktu, 
ktoré sú umiestnené na akomkoľvek obale, dokumente, oznámení, 
etikete, krúžku alebo prstenci, ktoré sprevádzajú tento produkt alebo 
naň odkazujú; 

53. „reklama“ je akákoľvek prezentácia produktov verejnosti rôznymi 
prostriedkami inak ako prostredníctvom etikety a jej zámerom je 
ovplyvňovanie a formovanie postoja, presvedčenia a správania 
alebo ktorá pravdepodobne bude mať takýto účinok, a to na 
účely priamej alebo nepriamej podpory predaja produktov; 

54. „príslušné orgány“ sú príslušné orgány vymedzené v článku 3 bode 
3 nariadenia (EÚ) 2017/625; 

55. „štátna inšpekčná organizácia“ je štátna inšpekčná organizácia 
ekologickej poľnohospodárskej výroby vymedzená v článku 3 
bode 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo orgán uznaný Komisiou 
alebo treťou krajinou uznanou Komisiou na účely vykonávania 
kontrol v tretích krajinách v prípade dovozu produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie; 

56. „súkromná inšpekčná organizácia“ je delegovaný orgán vymedzený 
v článku 3 bode 5 nariadenia (EÚ) 2017/625 alebo orgán uznaný 
Komisiou alebo treťou krajinou uznanou Komisiou na účely vyko
návania kontrol v tretích krajinách v prípade dovozu produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie 
do Únie; 

57. „nedodržiavanie súladu“ je nedodržiavanie súladu s týmto naria
dením alebo nedodržiavanie súladu s delegovanými alebo vykoná
vacími aktmi prijatými v súlade s týmto nariadením; 

58. „geneticky modifikovaný organizmus“ alebo „GMO“ je geneticky 
modifikovaný organizmus vymedzený v článku 2 bode 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES ( 1 ), ktorý sa nezískal 
použitím techník genetickej modifikácie uvedených v prílohe I.B 
k uvedenej smernici; 

59. „vyrobený z GMO“ je produkt získaný celkom alebo čiastočne 
z GMO, ktorý však neobsahuje GMO ani nepozostáva z GMO; 

60. „vyrobený pomocou GMO“ znamená získaný pomocou GMO ako 
posledného živého organizmu vo výrobnom procese, neobsahujúci 
však GMO ani nepozostávajúci z GMO, ani nevyrobený z GMO; 

61. „prídavná látka v potravinách“ je prídavná látka v potravinách 
vymedzená v článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ( 2 ); 

▼B 

( 1 ) Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 
o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného 
prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 
17.4.2001, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 
16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 16).
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62. „kŕmne doplnkové látky“ sú kŕmne doplnkové látky vymedzené 
v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1831/2003 ( 1 ); 

63. „umelo vyrobený nanomateriál“ je umelo vyrobený nanomateriál 
vymedzený v článku 3 ods. 2 písm. f) nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) 2015/2283 ( 2 ); 

64. „rovnocennosť“ je plnenie rovnakých cieľov a zásad uplatňovaním 
pravidiel, ktorými sa zabezpečuje rovnaká úroveň zaistenia zhody; 

65. „technologická pomocná látka“ je technologická pomocná látka 
vymedzená v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1333/2008 
pre potraviny a v článku 2 ods. 2 písm. h) nariadenia (ES) 
č. 1831/2003 pre krmivá; 

66. „potravinársky enzým“ je potravinársky enzým vymedzený v článku 
3 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1332/2008 ( 3 ); 

67. „ionizujúce žiarenie“ je ionizujúce žiarenie vymedzené v článku 4 
bode 46 smernice Rady 2013/59/Euratom ( 4 ); 

68. „balená potravina“ je balená potravina vymedzená v článku 2 ods. 2 
písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; 

69. „hala pre hydinu“ je pevná alebo mobilná stavba na umiestnenie 
kŕdľov hydiny, ktorá zahŕňa všetky plochy zakryté strechou vrátane 
verandy; hala môže byť rozdelená na samostatné sekcie, pričom 
v každej z nich je umiestnený jeden kŕdeľ; 

70. „pestovanie plodín previazané s pôdou“ je výroba v živej pôdnej 
vrstve alebo v pôde zmiešanej s materiálmi a produktmi povole
nými v ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo hnojenej taký
mito materiálmi a produktmi, pričom táto pôda je spojená s podor
nicovou vrstvou a so skalným podložím; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 
2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29). 

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 
2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parla
mentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 
(Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1). 

( 3 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 
16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa 
smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 
2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 
(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7). 

( 4 ) Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú 
základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi 
v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Eura
tom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom 
(Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014, s. 1).
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71. „nespracované produkty“ sú nespracované produkty vymedzené 
v článku 2 ods. 1 písm. n) nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 852/2004 ( 1 ), bez ohľadu na operácie balenia 
alebo označovania; 

72. „spracované produkty“ sú spracované výrobky vymedzené v článku 
2 ods. 1 písm. o) nariadenia (ES) č. 852/2004, bez ohľadu na 
operácie balenia alebo označovania; 

73. „spracovanie“ je spracovanie vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. m) 
nariadenia (ES) č. 852/2004; zahŕňa to použitie látok uvedených 
v článkoch 24 a 25 tohto nariadenia, ale nezahŕňa to operácie 
balenia alebo označovania; 

74. „integrita produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
produktov z konverzie“ znamená skutočnosť, že produkt nevyka
zuje nedodržanie súladu, ktorý: 

a) má na ktoromkoľvek stupni výroby, prípravy a distribúcie vplyv 
na ekologické alebo konverzné vlastnosti produktu alebo 

b) sa opakuje alebo je zámerný; 

75. „ohrada“ je ohradený priestor, ktorého súčasťou je miesto, ktoré 
poskytuje zvieratám ochranu pred nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami. 

KAPITOLA II 

CIELE A ZÁSADY EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 

Článok 4 

Ciele 

Ekologická poľnohospodárska výroba sleduje tieto všeobecné ciele: 

a) prispievať k ochrane životného prostredia a klímy; 

b) zachovávať dlhodobú úrodnosť pôdy; 

c) prispievať k vysokej úrovni biodiverzity; 

d) výrazne prispievať k netoxickému životnému prostrediu; 

e) prispievať k dodržiavaniu vysokej úrovne noriem v oblasti dobrých 
životných podmienok zvierat, a najmä rešpektovať druhovo špeci
fické behaviorálne potreby zvierat; 

f) podporovať používanie krátkych distribučných kanálov a miestnej 
výroby v rôznych oblastiach Únie; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 
2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).
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g) podporovať zachovanie vzácnych a/alebo pôvodných plemien, 
ktorým hrozí vyhynutie; 

h) prispievať k rozšíreniu ponuky rastlinného genetického materiálu 
prispôsobeného špecifickým potrebám a cieľom ekologického poľno
hospodárstva; 

i) prispievať k vysokej úrovni biodiverzity, najmä používaním 
rozmanitého rastlinného genetického materiálu, napríklad ekologic
kého heterogénneho materiálu a ekologických odrôd vhodných pre 
ekologickú poľnohospodársku výrobu; 

j) podporovať rozvoj ekologického šľachtenia rastlín s cieľom budovať 
priaznivé hospodárske vyhliadky odvetvia ekologickej poľnohospo
dárskej výroby. 

Článok 5 

Všeobecné zásady 

Ekologická poľnohospodárska výroba je udržateľný systém hospodáre
nia, ktorý sa zakladá na týchto všeobecných zásadách: 

a) rešpektovanie prírodných systémov a cyklov a udržiavanie a zlepšo
vanie stavu pôdy, vody a vzduchu, zdravia rastlín a zvierat a rovno
váhy medzi nimi; 

b) zachovávanie prírodných prvkov v krajine, napr. lokalít prírodného 
dedičstva; 

c) zodpovedné využívanie energie a prírodných zdrojov, ako sú voda, 
pôda, organická hmota a vzduch; 

d) výroba širokého spektra vysokokvalitných potravín a iných poľno
hospodárskych produktov a produktov akvakultúry, ktoré zodpove
dajú dopytu spotrebiteľov po tovare vyrábanom postupmi, ktoré 
nepoškodzujú životné prostredie, zdravie ľudí, zdravie rastlín ani 
zdravie a dobré životné podmienky zvierat; 

e) zabezpečenie integrity ekologickej poľnohospodárskej výroby na 
všetkých stupňoch výroby, spracovania a distribúcie potravín 
a krmív; 

f) vhodné navrhovanie a riadenie biologických procesov na základe 
ekologických systémov a využívania prírodných zdrojov, ktoré sú 
systému hospodárenia vlastné, a to pomocou metód, pri ktorých sa: 

i) využívajú živé organizmy a postupy mechanickej výroby; 

ii) uplatňuje v praxi pestovanie plodín previazané s pôdou a živo 
číšna výroba nadväzujúca na pôdu alebo akvakultúra živočíchov, 
ktorá je v súlade so zásadou udržateľného využívania vodných 
zdrojov; 

▼B
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iii) vylučuje používanie GMO, produktov vyrobených z GMO 
a produktov vyrobených pomocou GMO, okrem veterinárnych 
liekov; 

iv) vychádza z vyhodnotenia rizika a v prípade potreby z využitia 
opatrení predbežnej opatrnosti a preventívnych opatrení; 

g) obmedzovanie používania vonkajších vstupov; ak sú vonkajšie 
vstupy potrebné alebo ak neexistujú vhodné riadiace postupy 
a metódy uvedené v písmene f), vonkajšie vstupy sa obmedzujú na: 

i) vstupy z ekologickej poľnohospodárskej výroby, v prípade 
rastlinného množiteľského materiálu sa uprednostňujú odrody 
vybrané pre ich schopnosť uspokojovať špecifické potreby 
a plniť ciele ekologického poľnohospodárstva; 

ii) prírodné látky alebo látky prírodného pôvodu; 

iii) málo rozpustné minerálne hnojivá; 

h) prispôsobenie výrobného procesu, v prípade potreby a v rámci tohto 
nariadenia, s ohľadom na zdravotný štatút, regionálne rozdiely 
v ekologickej rovnováhe, klimatické a miestne podmienky, stupne 
rozvoja a špecifické postupy chovu; 

i) vylúčenie klonovania zvierat, chovu umelo indukovaných polyploid
ných zvierat a ionizujúceho žiarenia z celého ekologického potravi
nového reťazca; 

j) dodržiavanie vysokej úrovne dobrých životných podmienok zvierat 
pri rešpektovaní druhovo špecifických potrieb. 

Článok 6 

Osobitné zásady uplatniteľné na poľnohospodárske činnosti 
a akvakultúru živočíchov 

Pokiaľ ide o poľnohospodárske činnosti a akvakultúru živočíchov, 
ekologická poľnohospodárska výroba sa zakladá najmä na týchto osobit
ných zásadách: 

a) udržiavanie a zlepšovanie pôdneho života a prirodzenej pôdnej 
úrodnosti, stability pôdy, schopnosti pôdy zadržiavať vodu a biodi
verzity pôdy pri súčasnom zabraňovaní strate pôdnej organickej 
hmoty, zhutňovaniu pôdy a pôdnej erózii a boji proti nim, ako aj 
vyživovanie rastlín najmä prostredníctvom pôdneho ekosystému; 

b) obmedzovanie využívania neobnoviteľných zdrojov a vonkajších 
vstupov na minimum; 

c) recyklácia odpadu a vedľajších produktov rastlinného a živočíšneho 
pôvodu formou vstupov do rastlinnej a živočíšnej výroby; 

▼B
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d) udržiavanie zdravia rastlín prostredníctvom preventívnych opatrení, 
najmä výberom vhodných druhov, odrôd alebo heterogénneho mate
riálu odolných voči škodcom a chorobám, prostredníctvom vhod
ného striedania plodín, mechanických a fyzikálnych postupov 
a ochrany prirodzených nepriateľov škodcov; 

e) využívanie osív a zvierat, ktoré majú vysoký stupeň genetickej 
rozmanitosti, sú odolné voči chorobám a majú dlhú dĺžku života; 

f) výber odrôd rastlín so zreteľom na špecifickosť osobitných 
systémov ekologickej poľnohospodárskej výroby, s dôrazom na 
agronomickú úžitkovosť, odolnosť voči chorobám a adaptáciu na 
rôznu miestnu pôdu a klimatické podmienky a s dôrazom na rešpek
tovanie prirodzených hraníc kríženia; 

g) používanie ekologického rastlinného množiteľského materiálu, 
napríklad rastlinného množiteľského materiálu z ekologického hete
rogénneho materiálu a ekologických odrôd vhodných pre ekolo
gickú poľnohospodársku výrobu; 

h) produkcia ekologických odrôd prostredníctvom prirodzenej repro
dukčnej schopnosti a s dôrazom na udržanie v rámci prirodzených 
hraníc kríženia; 

i) bez toho, aby bol dotknutý článok 14 nariadenia (ES) č. 2100/94 
a národné práva k odrodám rastlín udelené v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi členských štátov, možnosť pre poľnohospo
dárov používať rastlinný množiteľský materiál získaný z vlastných 
poľnohospodárskych podnikov s cieľom podporovať genetické 
zdroje prispôsobené špeciálnym podmienkam ekologickej poľnohos
podárskej výroby; 

j) výber plemien zvierat so zreteľom na vysoký stupeň genetickej 
rozmanitosti, schopnosť zvierat prispôsobiť sa miestnym podmien
kam, na ich plemennú hodnotu, dĺžku života, ich životaschopnosť 
a odolnosť voči chorobám alebo zdravotným problémom; 

k) živočíšna výroba prispôsobená miestu a nadväzujúca na pôdu; 

l) uplatňovanie postupov chovu zvierat, ktoré zlepšujú imunitný 
systém a posilňujú prirodzenú obranyschopnosť voči chorobám, 
a medzi ktoré patrí pravidelný pohyb a prístup na voľné plochy 
a pastviny; 

m) kŕmenie hospodárskych zvierat krmivom z ekologickej poľnohospo
dárskej výroby, ktoré pozostáva z poľnohospodárskych zložiek 
pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej výroby a z prírod
ných nepoľnohospodárskych látok; 

n) výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej živočíšnej výroby 
zo zvierat, ktoré sa po celý ich život od narodenia či vyliahnutia 
chovali v ekologických chovoch; 

o) udržiavanie zdravého vodného prostredia a kvality okolitých 
vodných a suchozemských ekosystémov; 

▼B
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p) kŕmenie vodných organizmov krmivom z udržateľne využívaných 
rybolovných zdrojov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 alebo 
krmivom z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré pozostáva 
z poľnohospodárskych zložiek pochádzajúcich z ekologickej poľno
hospodárskej výroby vrátane ekologickej akvakultúry živočíchov 
a z prírodných nepoľnohospodárskych látok; 

q) zamedzenie akémukoľvek ohrozeniu chránených druhov, ktoré by 
mohlo vyplynúť z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

Článok 7 

Osobitné zásady uplatniteľné na spracovanie potravín z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby 

Výroba spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
sa zakladá najmä na týchto osobitných zásadách: 

a) výroba potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby z ekologic
kých poľnohospodárskych zložiek; 

b) obmedzenie používania prídavných látok v potravinách, neekologic
kých zložiek, ktoré majú hlavne technologickú a senzorickú funkciu, 
a mikroživín a technologických pomocných látok s cieľom používať 
ich v minimálnej miere a iba v prípade zásadnej technologickej 
potreby alebo na osobitné výživové účely; 

c) vylúčenie látok a postupov spracovania, ktoré by mohli zavádzať 
spotrebiteľa, pokiaľ ide o pravý charakter produktu; 

d) starostlivé spracovanie potravín z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, prednostne s využitím biologických, mechanických a fyzikál
nych postupov; 

e) vylúčenie potravín, ktoré obsahujú umelo vyrobené nanomateriály 
alebo z nich pozostávajú. 

Článok 8 

Osobitné zásady uplatniteľné na spracovanie krmív z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby 

Výroba spracovaných krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa 
zakladá najmä na týchto osobitných zásadách: 

a) krmivá z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa vyrábajú 
z kŕmnych surovín pochádzajúcich z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby; 

b) obmedzenie používania kŕmnych doplnkových látok a technologic
kých pomocných látok, aby sa využívali v minimálnej miere a len 
v prípade zásadných technologických alebo zootechnických potrieb 
alebo na osobitné výživové účely; 

c) vylúčenie látok a postupov spracovania, ktoré by mohli zavádzať 
spotrebiteľa, pokiaľ ide o pravý charakter produktu; 

▼B
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d) starostlivé spracovanie krmív z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, prednostne s využitím biologických, mechanických a fyzikál
nych postupov. 

KAPITOLA III 

PRAVIDLÁ VÝROBY 

Článok 9 

Všeobecné pravidlá výroby 

1. Prevádzkovatelia dodržiavajú súlad so všeobecnými pravidlami 
výroby stanovenými v tomto článku. 

2. Celý podnik je riadený v súlade s požiadavkami tohto nariadenia 
uplatniteľnými na ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

3. Na účely a používania uvedené v článkoch 24 a 25 a v prílohe II 
je možné v ekologickej poľnohospodárskej výrobe používať iba 
produkty a látky povolené podľa týchto ustanovení pod podmienkou, 
že ich použitie v neekologickej poľnohospodárskej výrobe bolo tiež 
povolené v súlade s príslušnými ustanoveniami práva Únie a v uplatni
teľnom prípade v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami založenými na 
práve Únie. 

Na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú povolené 
nasledujúce produkty a látky uvedené v článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) 
č. 1107/2009 pod podmienkou, že sú povolené podľa uvedeného naria
denia: 

a) safenery, synergenty a koformulanty ako zložky prípravkov na 
ochranu rastlín; 

b) adjuvanty určené na zmiešanie s prípravkami na ochranu rastlín. 

Používanie produktov a látok v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 
na iné účely, než sú účely na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je 
povolené pod podmienkou, že ich použitie je v súlade so zásadami 
stanovenými v kapitole II. 

4. Ionizujúce žiarenie sa nesmie používať na ošetrovanie potravín 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo krmív z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a na ošetrovanie surovín používaných 
v potravinách alebo krmivách z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

5. Zakazuje sa používanie klonovania zvierat a chov umelo induko
vaných polyploidných zvierat. 

6. Na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie sa v prípade 
potreby prijímajú preventívne opatrenia a opatrenia predbežnej 
opatrnosti. 

7. Bez ohľadu na odsek 2 je možné podnik rozdeliť na jasne a účinne 
oddelené ekologické výrobné jednotky, výrobné jednotky v období 
konverzie a neekologické výrobné jednotky pod podmienkou, že 
v prípade neekologických výrobných jednotiek platí, že: 

▼B
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a) pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, chovajú sa rôzne druhy; 

b) pokiaľ ide o rastliny, pestujú sa rôzne odrody, ktoré sú ľahko odlí 
šiteľné. 

Pokiaľ ide o riasy a živočíchy akvakultúry, môžu sa chovať rovnaké 
druhy pod podmienkou, že lokality produkcie alebo výrobné jednotky 
sú jasne a účinne oddelené. 

8. Odchylne od odseku 7 písm. b) možno v prípade viacročných 
plodín, ktoré si vyžadujú obdobie pestovania najmenej tri roky, zahrnúť 
aj rôzne odrody, ktoré nie sú ľahko odlíšiteľné, alebo rovnaké odrody, 
pod podmienkou, že predmetná výroba sa uskutočňuje v rámci plánu 
konverzie a že konverzia poslednej časti plochy týkajúcej sa predmetnej 
výroby na ekologickú poľnohospodársku výrobu sa začne čo najskôr 
a dokončí sa najneskôr do piatich rokov. 

V takýchto prípadoch: 

a) poľnohospodár informuje príslušný orgán alebo v náležitých prípa
doch štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú orga
nizáciu o začatí zberu každého z dotknutých produktov aspoň 48 
hodín vopred; 

b) po ukončení zberu poľnohospodár informuje príslušný orgán alebo 
v náležitých prípadoch štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú 
inšpekčnú organizáciu o presných množstvách zozbieraných 
v dotknutých výrobných jednotkách a o opatreniach prijatých na 
oddelenie produktov; 

c) po začatí plánu konverzie príslušný orgán alebo v náležitých prípa
doch štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná orga
nizácia každý rok potvrdzujú tento plán konverzie a opatrenia, ktoré 
sa majú prijať na zabezpečenie účinného a jasného oddelenia. 

9. Požiadavky týkajúce sa rôznych druhov a odrôd stanovené 
v odseku 7 písm. a) a b) sa neuplatňujú v prípade výskumných a vzde
lávacích centier, škôlok, množiteľov osiva a šľachtiteľských operácií. 

10. Ak v prípadoch uvedených v odsekoch 7, 8 a 9 nie sú všetky 
výrobné jednotky podniku riadené podľa pravidiel ekologickej poľno
hospodárskej výroby, prevádzkovatelia: 

a) uchovávajú produkty používané v ekologických výrobných jednot
kách a vo výrobných jednotkách v období konverzie oddelene od 
produktov používaných v neekologických výrobných jednotkách; 

b) uchovávajú produkty vyrobené v ekologických výrobných jednot
kách, vo výrobných jednotkách v období konverzie a v neekologic
kých výrobných jednotkách každý zvlášť oddelene; 

c) vedú primerané záznamy, aby mohli preukázať toto účinné oddelenie 
výrobných jednotiek a produktov. 

▼B
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11. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení odsek 7 tohto článku doplnením ďalších 
pravidiel týkajúcich sa rozdelenia podnikov na ekologické výrobné 
jednotky, výrobné jednotky v období konverzie a neekologické výrobné 
jednotky, najmä pokiaľ ide o produkty uvedené v prílohe I, alebo 
zmenou týchto doplnených pravidiel. 

Článok 10 

Konverzia 

1. Poľnohospodári a prevádzkovatelia, ktorí produkujú riasy alebo 
chovajú živočíchy akvakultúry, dodržiavajú obdobie konverzie. Počas 
celého obdobia konverzie uplatňujú všetky pravidlá ekologickej poľno
hospodárskej výroby stanovené v tomto nariadení, a najmä príslušné 
pravidlá týkajúce sa konverzie uvedené v tomto článku a v prílohe II. 

2. Obdobie konverzie sa začne najskôr potom, čo poľnohospodár 
alebo prevádzkovateľ produkujúci riasy alebo chovajúci živočíchy akva
kultúry oznámi svoju činnosť príslušným orgánom v súlade s článkom 
34 ods. 1 v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva a v ktorom 
uvedený podnik poľnohospodára alebo prevádzkovateľa podlieha 
systému kontroly. 

3. Žiadne predchádzajúce obdobia nemožno spätne uznať ako 
obdobia tvoriace súčasť obdobia konverzie s výnimkou týchto prípadov: 

a) na predmetné pozemky prevádzkovateľa sa vzťahovali opatrenia 
vymedzené v programe vykonávanom podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1305/2013 s cieľom zabezpečiť, že žiadne produkty ani látky, 
okrem tých, ktoré sú povolené na používanie v ekologickej poľno
hospodárskej výrobe, sa na uvedených pozemkoch nepoužívali; 
alebo 

b) prevádzkovateľ dokáže poskytnúť dôkaz, že predmetné pozemky 
boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas 
najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované produktmi alebo 
látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľno
hospodárskej výrobe. 

4. S produktmi vyrobenými v období konverzie sa nesmie obcho
dovať ako s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby ani ako 
s produktmi z konverzie. 

S nasledujúcimi produktmi vyrobenými v období konverzie, ktoré sú 
v súlade s odsekom 1, však možno obchodovať ako s produktmi 
z konverzie: 

a) rastlinný množiteľský materiál, a to za predpokladu, že bolo 
dodržané obdobie konverzie minimálne 12 mesiacov; 

b) potraviny rastlinného pôvodu a krmivá rastlinného pôvodu pod 
podmienkou, že produkt obsahuje len jednu rastlinnú zložku poľno
hospodárskeho pôvodu a bolo dodržané obdobie konverzie mini
málne 12 mesiacov pred zberom. 

▼B
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5. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení časť II bod 1.2.2. prílohy II doplnením 
pravidiel konverzie pre iné druhy ako druhy upravené v časti II prílo
hy II k 17. júnu 2018 alebo zmenou týchto doplnených pravidiel. 

6. Komisia prijme v prípade potreby vykonávacie akty, ktorými sa 
stanovia dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na účely spätného 
uznania predchádzajúceho obdobia v súlade s odsekom 3 tohto článku. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 11 

Zákaz používania GMO 

1. GMO, produkty vyrobené z GMO a produkty vyrobené pomocou 
GMO sa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe nesmú používať 
v potravinách ani krmivách, ani ako potraviny, krmivá, technologické 
pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné 
látky, rastlinný množiteľský materiál, mikroorganizmy alebo zvieratá. 

2. Prevádzkovatelia môžu na účely zákazu stanoveného v odseku 1, 
pokiaľ ide o GMO a produkty vyrobené z GMO v prípade potravín 
a krmív, vychádzať z etikiet produktov, ktoré boli pripevnené alebo 
poskytnuté podľa smernice 2001/18/ES, nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ( 1 ) alebo nariadenia Európskeho parla
mentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ( 2 ) alebo akéhokoľvek sprievodného 
dokumentu poskytnutého podľa nich. 

3. Prevádzkovatelia môžu predpokladať, že pri výrobe nakupovaných 
potravín a krmív sa nepoužili žiadne GMO ani produkty vyrobené 
z GMO, ak takéto produkty nemajú pripevnenú alebo poskytnutú etiketu 
alebo k nim nie je priložený sprievodný dokument poskytnutý podľa 
právnych aktov uvedených v odseku 2, a to okrem prípadu, keď získali 
iné informácie, ktoré naznačujú, že označenie príslušných produktov nie 
je v súlade s uvedenými právnymi aktmi. 

4. Na účely zákazu uvedeného v odseku 1, pokiaľ ide o produkty, na 
ktoré sa nevzťahujú odseky 2 a 3, prevádzkovatelia, ktorí používajú 
neekologické produkty zakúpené od tretej strany, požadujú od predajcu, 
aby potvrdil, že uvedené produkty nie sú vyrobené z GMO ani 
pomocou GMO. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 
2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 
18.10.2003, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 
2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov 
a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných 
organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 
18.10.2003, s. 24).
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Článok 12 

Pravidlá rastlinnej výroby 

1. Prevádzkovatelia, ktorí pestujú rastliny alebo vyrábajú rastlinné 
produkty, dodržiavajú súlad najmä s podrobnými pravidlami stanove
nými v časti I prílohy II. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) časť I body 1.3 a 1.4 prílohy II, pokiaľ ide o výnimky; 

b) časť I bod 1.8.5 prílohy II, pokiaľ ide o používanie rastlinného 
množiteľského materiálu z konverzie a neekologického rastlinného 
množiteľského materiálu; 

c) časť I bod 1.9.5 prílohy II doplnením ďalších ustanovení týkajúcich 
sa dohôd medzi prevádzkovateľmi poľnohospodárskych podnikov 
alebo zmenou týchto doplnených ustanovení; 

d) časť I bod 1.10.1 prílohy II doplnením ďalších opatrení týkajúcich sa 
ochrany proti škodcom a burinám alebo zmenou týchto doplnených 
opatrení; 

e) časť I prílohy II doplnením ďalších podrobných pravidiel a pestova
teľských postupov v prípade špecifických rastlín a rastlinných 
produktov vrátane pravidiel pre naklíčené semená alebo zmenou 
týchto doplnených pravidiel. 

Článok 13 

Osobitné ustanovenia týkajúce sa obchodovania s rastlinným 
množiteľským materiálom z ekologického heterogénneho materiálu 

1. S rastlinným množiteľským materiálom z ekologického heterogén
neho materiálu možno obchodovať bez toho, aby boli dodržané požia
davky na registráciu a certifikačné kategórie, ako sú kategórie pred
základný, základný a certifikovaný materiál, alebo požiadavky na iné 
kategórie, ktoré sú stanovené v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 
68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 
2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES alebo v aktoch 
prijatých na základe týchto smerníc. 

2. S rastlinným množiteľským materiálom z ekologického heterogén
neho materiálu, ako sa uvádza v odseku 1, možno obchodovať potom, 
čo dodávateľ oznámi ekologický heterogénny materiál zodpovedným 
úradným orgánom, ktoré sú uvedené v smerniciach 66/401/EHS, 
66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 
2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, prostredníctvom 
dokumentácie obsahujúcej: 

a) kontaktné údaje žiadateľa; 

b) druh a názov ekologického heterogénneho materiálu; 

▼B
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c) opis hlavných agronomických a fenotypových znakov, ktoré má 
spoločné uvedená skupina rastlín, vrátane šľachtiteľských metód, 
akýchkoľvek dostupných výsledkov testov na uvedené znaky, 
krajiny výroby a použitého rodičovského materiálu; 

d) vyhlásenie žiadateľa, pokiaľ ide o pravdivosť prvkov uvedených 
v písmenách a), b) a c), a 

e) reprezentatívnu vzorku. 

Uvedené oznámenie sa zašle doporučeným listom s doručenkou alebo 
akýmkoľvek iným komunikačným prostriedkom, ktorý úradné orgány 
akceptujú, takisto s vyžiadaným potvrdením o doručení. 

Po troch mesiacoch od dátumu uvedeného na návratke a pod podmien
kou, že sa nevyžiadali žiadne doplňujúce informácie alebo, že dodáva
teľovi sa neoznámilo formálne zamietnutie z dôvodu neúplnosti doku
mentácie alebo nedodržania súladu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 
57, sa automaticky predpokladá, že zodpovedný úradný orgán vzal na 
vedomie oznámenie aj jeho obsah. 

Po tom, čo zodpovedný úradný orgán výslovne alebo implicitne vezme 
na vedomie uvedené oznámenie, môže prikročiť k zapísaniu oznáme
ného ekologického heterogénneho materiálu do zoznamu. Toto zapí
sanie do zoznamu je pre dodávateľa bezplatné. 

Zapísanie ekologického heterogénneho materiálu do zoznamu sa oznámi 
príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. 

Tento ekologický heterogénny materiál musí spĺňať požiadavky stano
vené v delegovaných aktoch prijatých v súlade s odsekom 3. 

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením pravidiel 
upravujúcich výrobu rastlinného množiteľského materiálu z ekologic
kého heterogénneho materiálu konkrétnych rodov alebo druhov a pravi
diel upravujúcich obchodovanie s ním, pokiaľ ide o: 

a) opis ekologického heterogénneho materiálu vrátane príslušných 
šľachtiteľských a výrobných postupov a použitého rodičovského 
materiálu; 

b) minimálne požiadavky na kvalitu dávok osív vrátane identity, špeci
fickej čistoty, hodnoty klíčivosti a hygienickej kvality; 

c) označovanie a balenie; 

d) informácie a vzorky výroby, ktoré majú uchovávať profesionálni 
prevádzkovatelia; 

e) tam kde je to vhodné, uchovávanie ekologického heterogénneho 
materiálu. 

▼B
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Článok 14 

Pravidlá živočíšnej výroby 

1. Prevádzkovatelia v živočíšnej výrobe dodržiavajú najmä podrobné 
pravidlá výroby stanovené v časti II prílohy II a vo všetkých vykoná
vacích aktoch uvedených v odseku 3 tohto článku. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) časť II body 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 a 1.3.4.4.3 prílohy II znížením percen
tuálnych podielov, pokiaľ ide o pôvod zvierat, keď sa preukáže, že 
na trhu Únie je dostatočné množstvo zvierat z ekologických chovov; 

b) časť II bod 1.6.6 prílohy II, pokiaľ ide o limitnú hodnotu organic
kého dusíka v súvislosti s celkovou hustotou chovu; 

c) časť II bod 1.9.6.2 písm. b) prílohy II, pokiaľ ide o kŕmenie včel
stiev; 

d) časť II body 1.9.6.3 písm. b) a e) prílohy II, pokiaľ ide o prijateľné 
ošetrenia na účely dezinfekcie včelínov a metódy a ošetrenia na boj 
proti parazitu Varroa destructor; 

e) časť II prílohy II doplnením podrobných pravidiel živočíšnej výroby 
pre iné druhy ako druhy upravené v uvedenej časti k 17. júnu 2018 
alebo zmenou týchto doplnených pravidiel, pokiaľ ide o: 

i) výnimky týkajúce sa pôvodu zvierat; 

ii) výživu; 

iii) ustajnenie alebo umiestnenie a postupy chovu; 

iv) starostlivosť o zdravie; 

v) dobré životné podmienky zvierat. 

3. Komisia prijme v náležitých prípadoch vykonávacie akty, pokiaľ 
ide o časť II prílohy II, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa: 

a) minimálneho obdobia uvedeného v bode 1.4.1 písm. g), ktoré sa má 
dodržiavať v prípade kŕmenia mláďat materským mliekom; 

b) hustoty chovu a minimálnej plochy pre vnútorné a vonkajšie prie
story, ktoré sa majú dodržiavať v prípade špecifických druhov 
hospodárskych zvierat, aby sa zabezpečili ich vývojové, fyziologické 
a etologické potreby v súlade s bodmi 1.6.3, 1.6.4 a 1.7.2; 

▼B
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c) charakteristík minimálnych plôch pre vnútorné a vonkajšie priestory 
a technických požiadaviek na ne; 

d) charakteristík stavieb a ohrád pre všetky druhy hospodárskych 
zvierat okrem včiel, ako aj technických požiadaviek na tieto stavby 
a ohrady, aby sa zabezpečili vývojové, fyziologické a etologické 
potreby zvierat v súlade s bodom 1.7.2; 

e) požiadaviek na vegetáciu a charakteristík ochranných zariadení 
a voľných plôch. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 15 

Pravidlá produkcie rias a chovu živočíchov akvakultúry 

1. Prevádzkovatelia, ktorí produkujú riasy a chovajú živočíchy akva
kultúry, dodržiavajú najmä podrobné pravidlá výroby stanovené v časti 
III prílohy II a vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3 tohto 
článku. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) časť III bod 3.1.3.3 prílohy II, pokiaľ ide o krmivo pre mäsožravé 
živočíchy akvakultúry; 

b) časť III bod 3.1.3.4 prílohy II doplnením ďalších osobitných pravi
diel týkajúcich sa krmiva pre určité živočíchy akvakultúry alebo 
zmenou týchto doplnených pravidiel; 

c) časť III bod 3.1.4.2 prílohy II, pokiaľ ide o veterinárnu liečbu živo 
číchov akvakultúry; 

d) časť III prílohy II doplnením ďalších podrobných podmienok pre 
jednotlivé druhy týkajúcich sa riadenia chovu generačných rýb, 
šľachtenia a produkcie mladých jedincov alebo zmenou týchto 
doplnených podrobných podmienok. 

3. Komisia prijme v náležitých prípadoch vykonávacie akty, ktorými 
sa stanovia podrobné pravidlá pre jednotlivé druhy alebo skupiny 
druhov týkajúce sa hustoty chovu a osobitných charakteristík systémov 
výroby a uzavretých systémov, aby sa zabezpečilo splnenie špecifických 
potrieb týchto druhov. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

4. Na účely tohto článku a časti III prílohy II je „hustota chovu“ živá 
hmotnosť živočíchov akvakultúry na meter kubický vody v ktorom
koľvek štádiu vývinu a v prípade platesotvarých a kreviet hmotnosť 
na meter štvorcový povrchu. 

▼B
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Článok 16 

Pravidlá výroby spracovaných potravín 

1. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú spracované potraviny, dodržia
vajú najmä podrobné pravidlá výroby stanovené v časti IV prílohy II 
a vo všetkých vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3 tohto článku. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) časť IV bod 1.4 prílohy II, pokiaľ ide o opatrenia predbežnej 
opatrnosti a preventívne opatrenia, ktoré majú prijať prevádzkovate
lia; 

b) časť IV bod 2.2.2 prílohy II, pokiaľ ide o typy a zloženie produktov 
a látok, ktoré sú povolené na používanie v spracovaných potravi
nách, ako aj podmienky, za ktorých môžu byť používané; 

c) časť IV bod 2.2.4 prílohy II, pokiaľ ide o výpočet percentuálneho 
podielu poľnohospodárskych zložiek uvedených v článku 30 ods. 5 
písm. a) bode ii) a písm. b) bode i), a to vrátane prídavných látok 
v potravinách povolených podľa článku 24 na používanie v ekolo
gickej poľnohospodárskej výrobe, ktoré sa považujú za poľnohospo
dárske zložky na účely týchto výpočtov; 

Uvedené delegované akty nezahŕňajú možnosť používať aromatické 
látky alebo aromatické prípravky, ktoré nie sú prírodné, v zmysle člán
ku 16 ods. 2, 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1334/2008 ( 1 ), ani ekologické. 

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia tech
niky, ktoré sú povolené pri spracovaní potravín. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 17 

Pravidlá výroby spracovaných krmív 

1. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú spracované krmivá, dodržiavajú 
najmä podrobné pravidlá výroby stanovené v časti V prílohy II a vo 
všetkých vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3 tohto článku. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 
16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými 
vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia 
Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smer
nice 2000/13/ES (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34).
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2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení časť V bod 1.4 prílohy II doplnením 
ďalších opatrení predbežnej opatrnosti a preventívnych opatrení, ktoré 
majú prijať prevádzkovatelia, alebo zmenou týchto doplnených opatrení. 

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia tech
niky, ktoré sú povolené na používanie pri spracovaní krmív. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 18 

Pravidlá výroby vína 

1. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú produkty sektora vinohradníctva 
a vinárstva dodržiavajú najmä podrobné pravidlá výroby stanovené 
v časti VI prílohy II. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) časť VI bod 3.2 prílohy II doplnením ďalších enologických postu
pov, procesov a ošetrení, ktoré sú zakázané, alebo zmenou týchto 
doplnených ustanovení; 

b) časť VI bod 3.3 prílohy II. 

Článok 19 

Pravidlá výroby kvasníc používaných ako potraviny alebo krmivá 

1. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú kvasnice, ktoré sa majú použiť 
ako potraviny alebo krmivá, dodržiavajú najmä podrobné pravidlá 
výroby stanovené v časti VII prílohy II. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení časť VII bod 1.3 prílohy II doplnením 
ďalších podrobných pravidiel výroby kvasníc alebo zmenou týchto 
doplnených pravidiel. 

Článok 20 

Neexistencia určitých pravidiel výroby pre špecifické druhy 
hospodárskych zvierat a živočíchov akvakultúry 

Do prijatia: 

a) doplňujúcich všeobecných pravidiel pre iné druhy hospodárskych 
zvierat ako druhy upravené v časti II bode 1.9 prílohy II v súlade 
s článkom 14 ods. 2 písm. e); 

▼B
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b) vykonávacích aktov uvedených v článku 14 ods. 3 pre druhy hospo
dárskych zvierat alebo 

c) vykonávacích aktov uvedených v článku 15 ods. 3 pre druhy alebo 
skupiny druhov živočíchov akvakultúry, 

môže členský štát v prípade špecifických druhov alebo skupín druhov 
zvierat uplatňovať podrobné vnútroštátne pravidlá výroby týkajúce sa 
prvkov, na ktoré sa majú vzťahovať opatrenia uvedené v písmenách a), 
b) a c), pod podmienkou, že tieto vnútroštátne pravidlá sú v súlade 
s týmto nariadením a že sa nimi nezakazuje ani neobmedzuje umiest
nenie produktov, ktoré sú vyrobené mimo jeho územia a sú v súlade 
s týmto nariadením, na trh, ani sa nimi takémuto umiestneniu nebráni. 

Článok 21 

Pravidlá výroby pre produkty, ktoré nepatria do kategórií 
produktov uvedených v článkoch 12 až 19 

1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení príloha II doplnením podrobných pravi
diel výroby, ako aj pravidiel týkajúcich sa povinnosti konverzie pre 
produkty, ktoré nepatria do kategórií produktov uvedených v článkoch 
12 až 19, alebo zmenou týchto doplnených pravidiel. 

Uvedené delegované akty vychádzajú z cieľov a zásad ekologickej 
poľnohospodárskej výroby stanovených v kapitole II a dodržiavajú 
všeobecné pravidlá výroby stanovené v článkoch 9, 10 a 11, ako aj 
existujúce podrobné pravidlá výroby stanovené pre podobné produkty 
v prílohe II. Stanovia sa v nich požiadavky týkajúce sa najmä povole
ných alebo zakázaných ošetrení, postupov a vstupov alebo období 
konverzie pre dotknuté produkty. 

2. V prípade, že podrobné pravidlá výroby uvedené v odseku 1 
neexistujú: 

a) prevádzkovatelia dodržiavajú v prípade produktov uvedených 
v odseku 1 súlad so zásadami stanovenými v článkoch 5 a 6, mutatis 
mutandis so zásadami stanovenými v článku 7 a so všeobecnými 
pravidlami výroby stanovenými v článkoch 9 až 11; 

b) členský štát môže v prípade produktov uvedených v odseku 1 uplat 
ňovať podrobné vnútroštátne pravidlá výroby pod podmienkou, že 
tieto pravidlá sú v súlade s týmto nariadením a že sa nimi nezaka
zuje ani neobmedzuje umiestnenie produktov, ktoré boli vyrobené 
mimo jeho územia a sú v súlade s týmto nariadením, na trh, ani sa 
nimi takémuto umiestneniu nebráni. 

Článok 22 

Prijímanie mimoriadnych pravidiel výroby 

1. Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením: 

▼B
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a) kritérií na určenie, či situáciu možno kvalifikovať ako katastrofické 
okolnosti vyplývajúce z „nepriaznivej poveternostnej udalosti“, 
„chorôb zvierat“, „environmentálnej nehody“, „prírodnej katastrofy“ 
alebo „katastrofickej udalosti“ v zmysle vymedzení v článku 2 ods. 1 
písm. h), i), j), k) a l) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako aj z akej
koľvek porovnateľnej situácie; 

b) osobitných pravidiel riešenia takýchto katastrofických okolností zo 
strany členských štátov, ak sa rozhodnú uplatňovať tento článok, 
vrátane možných výnimiek z tohto nariadenia, a 

c) osobitných pravidiel monitorovania a podávania správ v takýchto 
prípadoch. 

Uvedené kritériá a pravidlá podliehajú zásadám ekologickej poľnohos
podárskej výroby stanoveným v kapitole II. 

2. Ak členský štát oficiálne uznal určitú udalosť za prírodnú katas
trofu, ako sa uvádza v článku 18 ods. 3 alebo v článku 24 ods. 3 
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a táto udalosť znemožňuje dodržanie 
pravidiel výroby stanovených v tomto nariadení, môže tento členský 
štát udeliť výnimky z uvedených pravidiel výroby na obmedzené časové 
obdobie a dovtedy, kým bude možné obnoviť ekologickú poľnohospo
dársku výrobu, s prihliadnutím na zásady stanovené v kapitole II a na 
akýkoľvek delegovaný akt prijatý v súlade s odsekom 1. 

3. Členské štáty môžu prijať opatrenia v súlade s delegovaným 
aktom uvedeným v odseku 1 s cieľom umožniť, aby v prípade katas
trofických okolností bolo možné pokračovať v ekologickej poľnohospo
dárskej výrobe alebo ju obnoviť. 

Článok 23 

Zber, balenie, preprava a skladovanie 

1. Prevádzkovatelia zabezpečia, že produkty ekologickej poľnohos
podárskej výroby a produkty z konverzie sa zbierajú, balia, prepravujú 
a skladujú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe III. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa: 

a) mení oddiel 2 prílohy III; 

b) menia oddiely 3, 4 a 6 prílohy III doplnením ďalších osobitných 
pravidiel týkajúcich sa prepravy a prijímania dotknutých produktov 
alebo zmenou týchto doplnených pravidiel. 

▼B
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Článok 24 

Povoľovanie produktov a látok na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe 

1. Komisia môže povoliť určité produkty a látky na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a zaradí všetky takéto povo
lené produkty a látky do užších zoznamov na tieto účely: 

a) ako účinné látky na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín; 

b) ako hnojivá, pôdne pomocné látky a živiny; 

c) ako neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíš
neho alebo kvasinkového pôvodu alebo ako kŕmne suroviny mikro
biálneho alebo minerálneho pôvodu; 

d) ako kŕmne doplnkové látky a technologické pomocné látky; 

e) ako prostriedky na čistenie a dezinfekciu rybníkov, klietok, nádrží, 
vodných náhonov, budov alebo zariadení určených na živočíšnu 
výrobu; 

f) ako prostriedky na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení použí
vaných na rastlinnú výrobu vrátane skladovacích priestorov v poľno
hospodárskom podniku; 

g) ako produkty na čistenie a dezinfekciu zariadení na spracovanie 
a skladovanie. 

2. Komisia môže okrem produktov a látok povolených v súlade 
s odsekom 1 povoliť určité produkty a látky na používanie vo výrobe 
spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby a vo 
výrobe kvasníc používaných ako potraviny alebo krmivá a zaradí všetky 
takéto povolené produkty a látky do užších zoznamov na tieto účely: 

a) ako prídavné látky v potravinách a technologické pomocné látky; 

b) ako neekologické poľnohospodárske zložky, ktoré sa majú používať 
pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby; 

c) ako technologické pomocné látky pri výrobe kvasníc a produktov 
z kvasníc. 

3. Povoľovanie produktov a látok uvedených v odseku 1 na použí
vanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podlieha zásadám stano
veným v kapitole II a týmto kritériám, ktorých splnenie sa vyhodnocuje 
ako celok: 

a) sú zásadné na zabezpečenie udržateľnej výroby a pre príslušné 
zamýšľané použitie; 

b) všetky dotknuté produkty a látky sú rastlinného, riasového, živočíš
neho, mikrobiálneho alebo minerálneho pôvodu okrem prípadov, 
keď produkty ani látky z takýchto zdrojov nie sú k dispozícií v dosta
točných množstvách alebo v dostatočnej kvalite alebo ak nie sú 
k dispozícií alternatívy; 

▼B



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 29 

c) v prípade produktov uvedených v odseku 1 písm. a): 

i) ich použitie je zásadné pre kontrolu nad škodcami, v prípade 
ktorých nie sú k dispozícii iné biologické, fyzikálne ani šľachti
teľské alternatívy, pestovateľské postupy ani iné účinné riadiace 
postupy; 

ii) ak takéto produkty nie sú rastlinného, riasového, živočíšneho, 
mikrobiálneho ani minerálneho pôvodu a nie sú identické s ich 
prírodnou formou, podmienky ich používania vylučujú 
akýkoľvek priamy kontakt s jedlými časťami plodín; 

d) v prípade produktov uvedených v odseku 1 písm. b) je ich použitie 
zásadné na dosiahnutie alebo udržiavanie úrodnosti pôdy alebo na 
splnenie osobitných výživových požiadaviek plodín alebo na účely 
špecifickej úpravy pôdy; 

e) v prípade produktov uvedených v odseku 1 písm. c) a d): 

i) ich použitie je nevyhnutné na zachovanie zdravia, dobrých život
ných podmienok a životaschopnosti zvierat a prispieva k vhodnej 
potrave, ktorou sa uspokojujú fyziologické a behaviorálne 
potreby dotknutých druhov, alebo je ich použitie nevyhnutné 
na výrobu alebo uchovávanie krmív, pretože bez použitia taký
chto látok nie je výroba ani uchovávanie krmív možná; 

ii) krmivo minerálneho pôvodu, stopové prvky, vitamíny alebo 
provitamíny sú prírodného pôvodu okrem prípadov, keď 
produkty alebo látky z takýchto zdrojov nie sú k dispozícii 
v dostatočných množstvách alebo v dostatočnej kvalite, alebo 
ak nie sú k dispozícii alternatívy; 

iii) použitie neekologickej kŕmnej suroviny rastlinného alebo živo 
číšneho pôvodu je potrebné, pretože kŕmna surovina rastlinného 
alebo živočíšneho pôvodu vyrobená v súlade s pravidlami ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby nie je k dispozícii v dosta
točnom množstve; 

iv) použitie neekologických korenín, bylín a melás je potrebné, 
pretože také produkty nie sú dostupné v biokvalite; musia byť 
vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel a ich 
použitie je obmedzené na 1 % kŕmnej dávky pre daný druh, 
ktoré sa vypočítava ročne ako percentuálny podiel sušiny 
v krmive poľnohospodárskeho pôvodu. 

4. Povoľovanie produktov a látok uvedených v odseku 2 na použí
vanie vo výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodár
skej výroby alebo vo výrobe kvasníc používaných ako potraviny alebo 
krmivá podlieha zásadám stanoveným v kapitole II a týmto kritériám, 
ktorých splnenie sa vyhodnocuje ako celok: 

▼B
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a) alternatívne produkty alebo látky povolené v súlade s týmto článkom 
alebo techniky v súlade s týmto nariadením nie sú k dispozícii; 

b) bez použitia uvedených produktov a látok by nebolo možné vyrábať 
alebo uchovávať predmetné potraviny alebo splniť dané stravovacie 
požiadavky stanovené na základe právnych predpisov Únie; 

c) vyskytujú sa v prírode a mohli prejsť len mechanickými, fyzikál
nymi, biologickými, enzymatickými alebo mikrobiálnymi procesmi 
okrem prípadov, keď produkty alebo látky z takýchto zdrojov nie sú 
k dispozícii v dostatočných množstvách alebo dostatočnej kvalite; 

d) ekologická zložka nie je k dispozícii v dostatočnom množstve. 

5. Povolenie chemicky syntetizovaných produktov a látok v súlade 
s odsekmi 1 a 2 tohto článku na používanie je prísne obmedzené na 
prípady, keď by sa použitie vonkajších vstupov uvedených v článku 5 
písm. g) podieľalo na neprijateľných vplyvoch na životné prostredie. 

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa menia odseky 3 a 4 tohto článku doplnením 
ďalších kritérií povoľovania produktov a látok uvedených v odsekoch 1 
a 2 tohto článku na účely ich používania v ekologickej poľnohospodár
skej výrobe vo všeobecnosti a osobitne vo výrobe spracovaných 
potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ako aj ďalších kritérií 
pre odňatie takých povolení, alebo zmenou týchto doplnených kritérií. 

7. Ak sa členský štát domnieva, že produkt alebo látka by sa mali 
doplniť do zoznamov povolených produktov a látok uvedených v odse
koch 1 a 2, alebo by sa z nich mali vyňať alebo by sa mali zmeniť 
špecifikácie používania uvedené v pravidlách výroby, dotknutý členský 
štát zabezpečí, aby sa Komisii a ostatným členským štátom oficiálne 
zaslala dokumentácia, v ktorej sa uvádzajú dôvody zaradenia, vyňatia 
alebo iných zmien a ktorá je verejne dostupná, a to s prihliadnutím na 
právne predpisy Únie a členských štátov o ochrane osobných údajov. 

Komisia zverejní každú žiadosť uvedenú v tomto odseku. 

8. Komisia pravidelne preskúmava zoznamy uvedené v tomto článku. 

Zoznam neekologických zložiek uvedený v odseku 2 písm. b) sa 
preskúma minimálne raz za rok. 

9. Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa udeľovania alebo 
odnímania povolenia pre produkty a látky podľa odsekov 1 a 2, ktoré 
možno používať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vo všeobec
nosti a osobitne vo výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľno
hospodárskej výroby, a stanovujúce postupy, ktoré sa majú dodržiavať, 
pokiaľ ide o také povolenia a zoznamy takých produktov a látok a, 
v prípade potreby, pokiaľ ide o ich opis, požiadavky na zloženie 
a podmienky používania. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

▼B
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Článok 25 

Povoľovanie neekologických poľnohospodárskych zložiek členskými 
štátmi na účely použitia v spracovaných potravinách z ekologickej 

poľnohospodárskej výroby 

1. Ak je to potrebné na zabezpečenie prístupu k určitým poľnohos
podárskym zložkám a ak takéto zložky nie sú k dispozícii v biokvalite 
v dostatočnom množstve, členský štát môže na žiadosť prevádzkovateľa 
na svojom území dočasne povoliť používanie neekologických poľnohos
podárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby na maximálne obdobie šesť mesiacov. 
Uvedené povolenie platí pre všetkých prevádzkovateľov v danom člen
skom štáte. 

2. Členský štát okamžite oznámi Komisii a iným členským štátom 
prostredníctvom počítačového systému, ktorý umožňuje elektronickú 
výmenu dokumentov a informácií a ktorý sprístupní Komisia, 
akékoľvek povolenie udelené na svojom území v súlade s odsekom 1. 

3. Členský štát môže predĺžiť povolenie uvedené v odseku 1 maxi
málne dvakrát, zakaždým na obdobie šesť mesiacov, pokiaľ žiadny iný 
členský štát nevznesie námietku tým, že prostredníctvom systému 
uvedeného v odseku 2 oznámi, že také zložky sú k dispozícii v biokva
lite v dostatočnom množstve. 

4. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organi
zácia uznaná v súlade s článkom 46 ods. 1 môžu udeliť na maximálne 
obdobie šiestich mesiacov dočasné povolenie uvedené v odseku 1 tohto 
článku prevádzkovateľom v tretích krajinách, ktorí žiadajú o takéto 
povolenie a ktorí podliehajú kontrolám uvedenej štátnej inšpekčnej 
organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ak sú v dotknutej 
tretej krajine splnené podmienky uvedené v tomto odseku. Povolenie sa 
môže predĺžiť maximálne dvakrát, zakaždým na obdobie šiestich 
mesiacov. 

5. Ak po dvoch predĺženiach dočasného povolenia členský štát na 
základe objektívnych informácií usúdi, že také zložky v biokvalite stále 
nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve na splnenie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych potrieb prevádzkovateľov, môže predložiť Komisii 
žiadosť v súlade s článkom 24 ods. 7. 

Článok 26 

Zber údajov o dostupnosti ekologického rastlinného množiteľského 
materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie 
a zvierat a mladých jedincov živočíchov akvakultúry 

z ekologických chovov na trhu 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa zriadila pravidelne aktuali
zovaná databáza, ktorá bude obsahovať zoznam ekologického rastlin
ného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu 
z konverzie, ktoré sú k dispozícii na jeho území, s výnimkou semená 
čikov, ale vrátane sadbových zemiakov. 

2. Členské štáty majú zavedené systémy, ktoré umožňujú prevádzko
vateľom, ktorí obchodujú s ekologickým rastlinným množiteľským 
materiálom alebo s rastlinným množiteľským materiálom z konverzie, 
zvieratami z ekologických chovov alebo s mladými jedincami živočí
chov akvakultúry z ekologických chovov a ktorí ich dokážu dodávať 
v dostatočných množstvách a v primeranej lehote, aby na dobrovoľnej 
báze spolu so svojím menom a s kontaktnými údajmi bezplatne zverej
nili tieto informácie: 

▼B
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a) ekologický rastlinný množiteľský materiál a rastlinný množiteľský 
materiál z konverzie, ako napríklad rastlinný množiteľský materiál 
z ekologického heterogénneho materiálu alebo z ekologických odrôd 
vhodných pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, ktoré sú 
k dispozícii, s výnimkou semenáčikov, ale vrátane sadbových zemia
kov; množstvo vyjadrené hmotnosťou uvedeného materiálu; 
a obdobie v roku, keď sú k dispozícii; takýto materiál sa uvedie 
aspoň prostredníctvom latinského vedeckého názvu; 

b) zvieratá z ekologických chovov, pre ktoré sa môže udeliť výnimka 
v súlade s časťou II bodom 1.3.4.4 prílohy II; počet zvierat, ktoré sú 
k dispozícii, podľa pohlavia; ak je to relevantné, informácie týkajúce 
sa rôznych druhov zvierat, pokiaľ ide o plemená a línie, ktoré sú 
k dispozícii; plemená zvierat; vek zvierat; a akékoľvek iné relevantné 
informácie; 

c) mladé jedince živočíchov akvakultúry z ekologických chovov, ktoré 
majú k dispozícii v podniku a ich zdravotný štatút v súlade so 
smernicou Rady 2006/88/ES ( 1 ) a svoju výrobnú kapacitu pre jednot
livé druhy živočíchov akvakultúry. 

3. Členské štáty môžu takisto zriadiť systémy, ktoré umožňujú 
prevádzkovateľom, ktorí obchodujú s plemenami a líniami adaptova
nými na ekologickú poľnohospodársku výrobu v súlade s časťou II 
bodom 1.3.3 prílohy II alebo s ekologickými mládkami a ktorí dokážu 
dodávať uvedené zvieratá v dostatočných množstvách a v primeranej 
lehote, aby na dobrovoľnej báze spolu so svojim menom a s kontaktnými 
údajmi bezplatne zverejnili relevantné informácie. 

4. Prevádzkovatelia, ktorí sa rozhodnú zaradiť informácie 
o rastlinnom množiteľskom materiáli, zvieratách alebo mladých jedin
coch živočíchov akvakultúry do systémov uvedených v odsekoch 2 a 3, 
zabezpečia, aby boli uvedené informácie pravidelne aktualizované a aby 
sa tieto informácie zo zoznamov vyňali, keď už rastlinný množiteľský 
materiál alebo zvieratá alebo mladé jedince živočíchov akvakultúry nie 
sú k dispozícii. 

5. Na účely odsekov 1, 2 a 3 môžu členské štáty naďalej využívať už 
existujúce relevantné informačné systémy. 

6. Komisia zverejní na svojej osobitnej webovej stránke link na 
každú takúto vnútroštátnu databázu alebo systém s cieľom umožniť 
používateľom prístup k takýmto databázam alebo systémom v celej 
Únii. 

7. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia: 

a) technické podrobnosti na účely zriadenia a udržiavania databáz 
uvedených v odseku 1 a systémov uvedených v odseku 2; 

▼B 

( 1 ) Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách 
na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých 
chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).
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b) špecifikácie, pokiaľ ide o zber informácií uvedených v odseku 1 a 2; 

c) špecifikácie, pokiaľ ide o mechanizmy účasti na databázach uvede
ných v odseku 1 a systémoch uvedených v odsekoch 2 a 3 a 

d) podrobnosti, pokiaľ ide o informácie, ktoré majú poskytovať členské 
štáty v súlade s článkom 53 ods. 6. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 27 

Povinnosti a opatrenia v prípade podozrenia na nedodržiavanie 
súladu 

Ak má prevádzkovateľ podozrenie, že produkt, ktorý vyrobil, pripravil, 
doviezol alebo ktorý mu bol dodaný iným prevádzkovateľom, nie je 
v súlade s týmto nariadením, uvedený prevádzkovateľ s prihliadnutím 
na článok 28 ods. 2: 

a) daný produkt identifikuje a vyčlení; 

b) zistí, či sa podozrenie dá potvrdiť; 

c) neumiestni daný produkt na trh ako produkt ekologickej poľnohos
podárskej výroby ani ako produkt z konverzie a nepoužije ho 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe okrem prípadu, keď 
možno podozrenie vylúčiť; 

d) ak sa podozrenie potvrdilo alebo ak ho nemožno vylúčiť, okamžite 
informuje príslušný orgán alebo v náležitom prípade príslušnú štátnu 
inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu 
a podľa potreby im poskytne náležité podklady, ktoré sú k dispozí
cii; 

e) plne spolupracuje s dotknutým príslušným orgánom alebo v nále 
žitom prípade s príslušnou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo 
súkromnou inšpekčnou organizáciou pri overovaní a identifikovaní 
dôvodov, ktoré spôsobili podozrenie na nedodržiavanie súladu. 

Článok 28 

Opatrenia predbežnej opatrnosti na účely zabránenia prítomnosti 
nepovolených produktov a látok 

1. S cieľom zabrániť kontaminácii produktmi alebo látkami, ktoré nie 
sú povolené v súlade s článkom 9 ods. 3 prvým pododsekom na použí
vanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, prevádzkovatelia prijmú 
na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie tieto opatrenia pred
bežnej opatrnosti: 

a) zavedú a zachovajú primerané a vhodné opatrenia na identifikáciu 
rizík kontaminácie ekologickej poľnohospodárskej výroby a jej 
produktov nepovolenými produktmi alebo látkami vrátane systema
tickej identifikácie kritických procedurálnych krokov; 

▼B
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b) zavedú a zachovajú primerané a vhodné opatrenia na predchádzanie 
rizikám kontaminácie ekologickej poľnohospodárskej výroby a jej 
produktov nepovolenými produktmi alebo látkami; 

c) pravidelne takéto opatrenia preskúmavajú a prispôsobujú a 

d) dodržiavajú ostatné relevantné požiadavky tohto nariadenia, ktorými 
sa zabezpečuje oddelenie produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, produktov z konverzie a neekologických produktov. 

2. Ak má prevádzkovateľ podozrenie, že z dôvodu prítomnosti 
produktu alebo látky, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 ods. 3 
prvého pododseku na používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe, v produkte, ktorý je určený na použitie ako produkt ekologickej 
poľnohospodárskej výroby alebo produkt z konverzie alebo je určený na 
to, aby sa s ním obchodovalo ako s produktom ekologickej poľnohos
podárskej výroby alebo s produktom z konverzie, tento produkt nie je 
v súlade s týmto nariadením, uvedený prevádzkovateľ: 

a) daný produkt identifikuje a vyčlení; 

b) zistí, či sa podozrenie dá potvrdiť; 

c) neumiestni daný produkt na trh ako produkt ekologickej poľnohos
podárskej výroby ani ako produkt z konverzie a nepoužije ho 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe okrem prípadu, keď 
možno podozrenie vylúčiť; 

d) ak sa podozrenie potvrdilo alebo ak ho nemožno vylúčiť, okamžite 
informuje príslušný orgán alebo v náležitom prípade príslušnú štátnu 
inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu 
a podľa potreby im poskytne podklady, ktoré sú k dispozícii; 

e) plne spolupracuje s dotknutým príslušným orgánom alebo náležitom 
prípade s príslušnou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo 
súkromnou inšpekčnou organizáciou pri identifikovaní a overovaní 
dôvodov prítomnosti nepovolených produktov alebo látok. 

3. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia 
jednotné pravidlá týkajúce sa: 

a) procedurálnych krokov, ktoré majú prevádzkovatelia dodržiavať 
v súlade s odsekom 2 písm. a) až e), a príslušných dokumentov, 
ktoré majú poskytnúť; 

b) primeraných a vhodných opatrení, ktoré majú prevádzkovatelia prijať 
a preskúmavať na účely identifikácie rizík kontaminácie a predchá
dzania týmto rizikám v súlade s odsekom 1 písm. a), b) a c). 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

▼B
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Článok 29 

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade prítomnosti 
nepovolených produktov alebo látok 

1. Ak príslušný orgán alebo v náležitom prípade štátna inšpekčná 
organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia dostane podložené 
informácie o prítomnosti produktov alebo látok, ktoré nie sú povolené 
podľa článku 9 ods. 3 prvého pododseku na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe, alebo je informovaný(-á) prevádzkovateľom 
v súlade s článkom 28 ods. 2 písm. d) alebo zistí prítomnosť takýchto 
produktov alebo látok v produkte ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo produkte z konverzie: 

a) okamžite vykoná úradné vyšetrovanie v súlade s nariadením (EÚ) 
2017/625 s cieľom určiť zdroj a príčinu na účely overenia dodržia
vania súladu s článkom 9 ods. 3 prvým pododsekom a článkom 28 
ods. 1; takéto vyšetrovanie sa ukončí čo najskôr, v primeranej lehote, 
s prihliadnutím na trvanlivosť produktu a zložitosť prípadu; 

b) kým nebudú známe výsledky vyšetrovania uvedeného v písmene a), 
dočasne zakáže umiestňovanie dotknutých produktov na trh ako 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov 
z konverzie a ich používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe. 

2. S dotknutým produktom sa nesmie obchodovať ako s produktom 
ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktom z konverzie, 
ani sa nesmie použiť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ak 
príslušný orgán alebo v náležitom prípade štátna inšpekčná organizácia 
alebo súkromná inšpekčná organizácia preukázala, že dotknutý prevádz
kovateľ: 

a) použil produkty alebo látky, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 
ods. 3 prvého pododseku na používanie v ekologickej poľnohospo
dárskej výrobe; 

b) neprijal opatrenia predbežnej opatrnosti uvedené v článku 28 ods. 1 
alebo 

c) neprijal opatrenia v reakcii na relevantné predchádzajúce žiadosti 
príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií alebo súkrom
ných inšpekčných organizácií. 

3. Dotknutému prevádzkovateľovi sa umožní, aby sa vyjadril 
k výsledkom vyšetrovania uvedeným v odseku 1 písm. a). Príslušný 
orgán alebo v náležitom prípade štátna inšpekčná organizácia alebo 
súkromná inšpekčná organizácia vedú záznamy o vyšetrovaní, ktoré 
viedli. 

V prípade, že sa to požaduje, dotknutý prevádzkovateľ prijme potrebné 
nápravné opatrenia na zamedzenie budúcej kontaminácii. 

4. Komisia do 31. decembra 2024 predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o vykonávaní tohto článku, o prítomnosti produktov 
a látok, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 ods. 3 prvého pododseku 
na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a o posúdení 
vnútroštátnych pravidiel uvedených v odseku 5 tohto článku. K uvedenej 
správe môže byť v náležitých prípadoch pripojený legislatívny návrh na 
ďalšiu harmonizáciu. 

▼B
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5. Členské štáty, ktoré majú zavedené pravidlá, ktorými sa stanovuje, 
že s produktmi obsahujúcimi produkty alebo látky, ktoré nie sú povo
lené podľa článku 9 ods. 3 prvého pododseku na používanie v ekolo
gickej poľnohospodárskej výrobe, v množstve presahujúcom určitú 
úroveň sa nemôže obchodovať ako s produktmi ekologickej poľnohos
podárskej výroby, môžu naďalej uplatňovať tieto pravidlá pod podmien
kou, že sa týmito pravidlami nezakazuje, neobmedzuje ani nezabraňuje, 
aby sa produkty vyrobené v iných členských štátoch v súlade s týmto 
nariadením umiestňovali na trh ako produkty ekologickej poľnohospo
dárskej výroby. Členské štáty, ktoré využívajú tento odsek, o tom 
bezodkladne informujú Komisiu. 

6. Príslušné orgány zdokumentujú výsledky vyšetrovaní uvedených 
v odseku 1, ako aj všetky opatrenia, ktoré prijali na účely vypracovania 
najlepších postupov a ďalšie opatrenia na zabránenie prítomnosti 
produktov a látok, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 ods. 3 prvého 
pododseku na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

Členské štáty tieto informácie sprístupnia ostatným členským štátom 
a Komisii prostredníctvom počítačového systému, ktorý umožňuje elek
tronickú výmenu dokumentov a informácií a ktorý dala Komisia k dispo
zícii. 

7. Členské štáty môžu na svojom území prijať vhodné opatrenia, aby 
v ekologickom poľnohospodárstve zabránili neúmyselnej prítomnosti 
produktov a látok, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 ods. 3 prvého 
pododseku na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 
Takýmito opatreniami sa nezakazuje, neobmedzuje ani nezabraňuje, 
aby sa na trh umiestňovali produkty vyrobené v iných členských štátoch 
ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty 
z konverzie, ak uvedené produkty boli vyrobené v súlade s týmto naria
dením. Členské štáty, ktoré využívajú tento odsek, o tom bezodkladne 
informujú Komisiu a ostatné členské štáty. 

8. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia jednotné 
pravidlá týkajúce sa: 

a) metodiky, ktorú majú uplatňovať príslušné orgány alebo v náležitom 
prípade štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné 
organizácie, na zisťovanie a vyhodnocovanie prítomnosti produktov 
a látok, ktoré nie sú povolené podľa článku 9 ods. 3 prvého podod
seku na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe; 

b) podrobností týkajúcich sa informácií, ktoré majú členské štáty sprí
stupňovať Komisii a iným členským štátom, ako aj ich formátu, 
v súlade s odsekom 6 tohto článku. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

9. Členské štáty do 31. marca každého roka zašlú elektronicky 
Komisii príslušné informácie o prípadoch kontaminácie nepovolenými 
produktmi alebo látkami za predchádzajúci rok vrátane informácií 
zozbieraných na hraničných kontrolných staniciach, týkajúce sa povahy 
zistenej kontaminácie a najmä príčiny, zdroja a miery kontaminácie, ako 
aj objemu a povahy kontaminovaných produktov. Tieto informácie 
zhromažďuje Komisia prostredníctvom počítačového systému sprístup
neného Komisiou a použijú sa na účely vypracovania najlepších 
postupov na zabránenie kontaminácii. 
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KAPITOLA IV 

OZNAČOVANIE 

Článok 30 

Používanie pojmov odkazujúcich na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu 

1. Na účely tohto nariadenia sa produkt považuje za produkt, na 
ktorom sa uvádzajú pojmy odkazujúce na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu, ak sa takýto produkt, jeho zložky alebo kŕmne suroviny použité 
na jeho výrobu opisujú na označení, v reklamnom materiáli alebo 
obchodných dokladoch pojmami, ktorými sa kupujúcemu naznačuje, 
že produkt, jeho zložky alebo kŕmne suroviny boli vyrobené v súlade 
s týmto nariadením. Najmä pojmy uvedené v prílohe IV a ich odvode
niny a zdrobneniny, ako sú „bio“ a „eko“, možno používať v celej Únii 
samostatne alebo v kombinácii a v akomkoľvek jazyku uvedenom 
v tejto prílohe na označovanie a v reklame produktov uvedených 
v článku 2 ods. 1, ktoré sú v súlade s týmto nariadením. 

2. Pokiaľ ide o produkty uvedené v článku 2 ods. 1, pojmy uvedené 
v odseku 1 tohto článku sa nesmú používať nikde v Únii v žiadnom 
jazyku uvedenom v prílohe IV na označení, v reklamnom materiáli 
alebo obchodných dokladoch produktu, ktorý nie je v súlade s týmto 
nariadením. 

Okrem toho sa pri označovaní alebo v reklame nesmú používať žiadne 
pojmy, vrátane pojmov používaných v ochranných známkach alebo 
názvoch spoločností, ani postupy, ktoré by mohli spotrebiteľa alebo 
používateľa zavádzať tým, že by naznačovali, že produkt alebo jeho 
zložky sú v súlade s týmto nariadením. 

3. Produkty, ktoré boli vyrobené v období konverzie, sa nesmú ozna 
čovať ani propagovať ako produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo produkty z konverzie. 

Rastlinný množiteľský materiál, potraviny rastlinného pôvodu a krmivá 
rastlinného pôvodu vyrobené v období konverzie, ktoré sú v súlade 
s článkom 10 ods. 4, sa však môžu označovať a propagovať ako 
produkty z konverzie, pričom sa použije pojem „z konverzie“ alebo 
zodpovedajúci pojem spolu s pojmami uvedenými v odseku 1. 

4. Pojmy uvedené v odsekoch 1 a 3 sa nesmú používať pri produk
toch, v prípade ktorých právo Únie vyžaduje, aby sa na označení alebo 
v reklame uvádzalo, že produkt obsahuje GMO, pozostáva z GMO 
alebo je vyrobené z GMO. 

5. Pokiaľ ide o spracované potraviny, pojmy uvedené v odseku 1 
možno používať: 

a) v obchodných názvoch a v zozname zložiek, ak je uvedenie takéhoto 
zoznamu povinné podľa právnych predpisov Únie, a to pod 
podmienkou, že: 
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i) spracované potraviny sú v súlade s pravidlami výroby stanove
nými v časti IV prílohy II a s pravidlami stanovenými v súlade 
s článkom 16 ods. 3; 

ii) aspoň 95 % hmotnosti poľnohospodárskych zložiek produktu je 
ekologických a 

iii) v prípade aróm sa môžu tieto používať iba pri prírodných aroma
tických látkach a prírodných aromatických prípravkoch, ktoré sú 
označené v súlade s článkom 16 ods. 2, 3 a 4 nariadenia (ES) 
č. 1334/2008 a keď sú všetky aromatické zložky a nosiče aroma
tických zložiek v dotknutej aróme ekologické; 

b) len v zozname zložiek pod podmienkou, že: 

i) menej ako 95 % hmotnosti poľnohospodárskych zložiek produktu 
je ekologických a pod podmienkou, že tieto zložky sú v súlade 
s pravidlami výroby stanovenými v tomto nariadení, a 

ii) spracované potraviny sú v súlade s pravidlami výroby stanove
nými v časti IV bode 1.5, bode 2.1 písm. a) a b) a bode 2.2.1 
prílohy II a s pravidlami stanovenými v súlade s článkom 16 
ods. 3; 

c) v obchodných názvoch a v zozname zložiek pod podmienkou, že: 

i) hlavná zložka je produkt poľovníctva alebo rybolovu; 

ii) pojem uvedený v odseku 1 má v obchodných názvoch jednoz
načnú súvislosť s inou zložkou, ktorá je ekologická a odlišná od 
hlavnej zložky; 

iii) všetky ostatné poľnohospodárske zložky sú ekologické a 

iv) potraviny sú v súlade s časťou IV bodom 1.5, bodom 2.1 písm. a) 
a b) a bodom 2.2.1 prílohy II a s pravidlami stanovenými 
v súlade s článkom 16 ods. 3. 

V zozname zložiek uvedenom v prvom pododseku písm. a), b) a c) sa 
uvádza, ktoré zložky sú ekologické. Odkazy na ekologickú poľnohos
podársku výrobu možno uvádzať len vo vzťahu k ekologickým zlož
kám. 

Zoznam zložiek uvedený v prvom pododseku písm. b) a c) obsahuje 
údaj o celkovom percentuálnom podiele ekologických zložiek v pomere 
k celkovému množstvu poľnohospodárskych zložiek. 

Pojmy uvedené v odseku 1 v prípade, keď sú používané v zozname 
zložiek uvedenom v prvom pododseku písm. a), b) a c) tohto odseku, 
ako aj údaj o percentuálnom podiele uvedený v treťom pododseku tohto 
odseku, sa uvádzajú v rovnakej farbe, veľkosti a štýle písma ako ostatné 
údaje v zozname zložiek. 
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6. Pokiaľ ide o spracované krmivá, pojmy uvedené v odseku 1 sa 
môžu používať v obchodných názvoch a v zozname zložiek pod 
podmienkou, že: 

a) spracované krmivo je v súlade s pravidlami výroby stanovenými 
v častiach II, III a V prílohy II a s osobitnými pravidlami stanove
nými v súlade s článkom 16 ods. 3; 

b) všetky zložky poľnohospodárskeho pôvodu nachádzajúce sa v spra
covanom krmive sú ekologické a 

c) najmenej 95 % sušiny produktu je ekologických. 

7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení: 

a) tento článok doplnením ďalších pravidiel týkajúcich sa označovania 
produktov uvedených v prílohe I alebo zmenou uvedených doplne
ných pravidiel a 

b) zoznam pojmov stanovených v prílohe IV s ohľadom na jazykový 
vývoj v jednotlivých členských štátoch. 

8. Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť 
podrobné požiadavky na uplatňovanie odseku 3 tohto článku. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 31 

Označovanie produktov a látok používaných v rastlinnej výrobe 

Bez ohľadu na rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ako je stanovený 
v článku 2 ods. 1, sa na produktoch alebo látkach, ktoré sa používajú 
v prípravkoch na ochranu rastlín alebo ako hnojivá, pôdne pomocné 
látky či živiny, ktoré boli povolené v súlade s článkom 9 a článkom 
24, môže uvádzať, že tieto produkty alebo látky boli povolené na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s týmto 
nariadením. 

Článok 32 

Povinné údaje 

1. Ak sa na produktoch vrátane produktov označených ako produkty 
vyrobené v období konverzie v súlade s článkom 30 ods. 3 uvádzajú 
pojmy uvedené v článku 30 ods. 1: 

a) na označení sa uvádza aj číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie 
alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ktorej podlieha prevádzko
vateľ, ktorý vykonal poslednú operáciu výroby alebo prípravy, a 

▼B



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 40 

b) v prípade balených potravín sa na balení uvádza logo ekologickej 
poľnohospodárskej výroby Európskej únie uvedené v článku 33, 
s výnimkou prípadov uvedených v článku 30 ods. 3 a v článku 30 
ods. 5 písm. b) a c). 

2. Ak sa používa logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európ
skej únie, v rovnakom zornom poli ako logo sa uvedie údaj o mieste 
produkcie poľnohospodárskych surovín, z ktorých je produkt zložený, 
pričom tento údaj má podľa náležitého prípadu jednu z týchto podôb: 

a) „Poľnohospodárstvo EÚ“, ak boli poľnohospodárske suroviny vypro
dukované v Únii; 

b) „Poľnohospodárstvo mimo EÚ“, ak boli poľnohospodárske suroviny 
vyprodukované v tretích krajinách; 

c) „Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ“, ak bola časť poľnohospodár
skych surovín vyprodukovaná v Únii a časť v tretej krajine. 

Na účely prvého pododseku možno pojem „Poľnohospodárstvo“ 
v prípade potreby nahradiť pojmom „Akvakultúra“ a výrazy „EÚ“ 
a „mimo EÚ“ možno nahradiť alebo doplniť názvom krajiny alebo 
názvom krajiny a regiónu, ak boli všetky poľnohospodárske suroviny, 
z ktorých je produkt zložený, vyprodukované v tejto krajine a v uplatni
teľnom prípade v danom regióne. 

Pokiaľ ide o údaj o mieste produkcie poľnohospodárskych surovín, 
z ktorých je produkt zložený, ako sa uvádza v prvom a treťom podod
seku, malé množstvá zložiek vyjadrené v hmotnosti sa nemusia brať do 
úvahy, pokiaľ celkové množstvo zložiek, ktoré sa nebrali do úvahy, 
nepresahuje 5 hmotnostných percent celkového množstva poľnohospo
dárskych surovín. 

Výrazy „EÚ“ alebo „mimo EÚ“ nesmú mať výraznejšiu farbu, veľkosť 
a štýl písma ako názov produktu. 

3. Údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku a v článku 33 ods. 3 
sa vyznačia na nápadnom mieste takým spôsobom, aby boli ľahko 
viditeľné, a musia byť jasne čitateľné a nezmazateľné. 

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení odsek 2 tohto článku a článok 33 ods. 3 
doplnením ďalších pravidiel týkajúcich sa označovania alebo zmenou 
uvedených doplnených pravidiel. 

5. Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa: 

a) praktických postupov, pokiaľ ide o používanie, prezentáciu, 
rozloženie a veľkosť údajov uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 
2 tohto článku a v článku 33 ods. 3; 
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b) prideľovania číselných kódov štátnym inšpekčným organizáciám 
a súkromným inšpekčným organizáciám; 

c) údaja o mieste vyprodukovania poľnohospodárskych surovín v súlade 
s odsekom 2 tohto článku a článkom 33 ods. 3. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 33 

Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie 

1. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie 
možno používať pri označovaní, prezentácii a v reklame produktov, 
ktoré sú v súlade s týmto nariadením. 

Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie sa môže 
použiť aj na informačné a vzdelávacie účely spojené s existenciou 
a reklamou samotného loga pod podmienkou, že také použitie nebude 
mať tendenciu uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o ekologickú 
poľnohospodársku výrobu špecifických produktov, a za predpokladu, že 
logo sa zobrazí v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe V. 
V takom prípade sa požiadavky článku 32 ods. 2 a bodu 1.7 
prílohy V neuplatňujú. 

Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie sa nesmie 
používať pri spracovaných potravinách uvedených v článku 30 ods. 5 
písm. b) a c) a pri produktoch z konverzie uvedených v článku 30 
ods. 3 

2. Okrem prípadov, keď je logo ekologickej poľnohospodárskej 
výroby Európskej únie použité v súlade s odsekom 1 druhým podod
sekom, je toto logo úradným potvrdením v súlade s článkami 86 a 91 
nariadenia (EÚ) 2017/625. 

3. Používanie loga ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej 
únie je v prípade produktov dovezených z tretích krajín dobrovoľné. Ak 
sa toto logo uvádza na označení takýchto produktov, uvedie sa na ňom 
aj údaj podľa článku 32 ods. 2. 

4. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie 
zodpovedá vzoru stanovenému v prílohe V a je v súlade s pravidlami 
stanovenými v danej prílohe. 

5. Na označení, pri prezentácii a v reklame produktov, ktoré sú 
v súlade s týmto nariadením, možno používať vnútroštátne logá 
a súkromné logá. 

6. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení príloha V, pokiaľ ide o logo ekologickej 
poľnohospodárskej výroby Európskej únie a súvisiace pravidlá. 
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KAPITOLA V 

CERTIFIKÁCIA 

Článok 34 

Certifikačný systém 

1. Prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov uvedení v článku 
36, ktorí vyrábajú, pripravujú, distribuujú alebo skladujú produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie, 
ktorí dovážajú takéto produkty z tretej krajiny či takéto produkty vyvá 
žajú do tretej krajiny, alebo ktorí umiestňujú takéto produkty na trh, 
oznámia pred tým, než umiestnia na trh akékoľvek produkty ako „pro
dukty ekologickej poľnohospodárskej výroby“ alebo ako „produkty 
z konverzie“, alebo pred obdobím konverzie svoju činnosť príslušným 
orgánom tých členských štátov, v ktorých sa činnosť vykonáva 
a v ktorých ich podnik podlieha systému kontroly. 

Ak príslušné orgány preniesli svoje zodpovednosti alebo delegovali 
určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy týkajúce sa iných 
úradných činností na viac ako jednu štátnu inšpekčnú organizáciu 
alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, prevádzkovatelia alebo skupiny 
prevádzkovateľov uvedú v oznámení uvedenom v prvom pododseku, 
ktorá štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organi
zácia overuje, či sú ich činnosti v súlade s týmto nariadením a vydáva 
certifikát uvedený v článku 35 ods. 1 

2. Prevádzkovatelia, ktorí predávajú balené produkty ekologickej 
poľnohospodárskej výroby priamo konečnému spotrebiteľovi alebo 
používateľovi, sú oslobodení od oznamovacej povinnosti uvedenej 
v odseku 1 tohto článku a od povinnosti vlastniť certifikát uvedený 
v článku 35 ods. 2 pod podmienkou, že nevyrábajú, nepripravujú, 
neskladujú takéto produkty inak ako v súvislosti s miestom predaja 
ani nedovážajú takéto produkty z tretej krajiny alebo nezadali takéto 
činnosti vo forme zákazky inému prevádzkovateľovi. 

3. V prípade, že prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov 
zadávajú niektoré zo svojich činností vo forme zákazky subdodávateľ
ským tretím stranám, prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov, 
ako aj tretie strany, ktorým boli tieto činnosti zadané vo forme zákazky, 
musia dodržiavať ustanovenia odseku 1 okrem prípadu, keď prevádz
kovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vyhlásil(-a) v oznámení 
uvedenom v odseku 1, že zostáva zodpovedným(-ou) v súvislosti 
s ekologickou poľnohospodárskou výrobou a že uvedenú zodpovednosť 
nepreniesol(-la) na subdodávateľa. V takýchto prípadoch príslušný 
orgán, alebo v náležitom prípade štátna inšpekčná organizácia alebo 
súkromná inšpekčná organizácia overuje, či sú činnosti zadané vo 
forme zákazky v súlade s týmto nariadením, príslušné orgány, a to 
v rámci kontroly, ktorú vykonáva u prevádzkovateľov alebo skupín 
prevádzkovateľov, ktorí svoje činnosti zadali vo forme zákazky subdo
dávateľom. 

4. Členské štáty môžu určiť alebo schváliť orgán alebo organizáciu, 
ktorý(-á) má prijímať oznámenia uvedené v odseku 1. 

5. Prevádzkovatelia, skupiny prevádzkovateľov a subdodávatelia 
vedú v súlade s týmto nariadením záznamy o rôznych činnostiach, 
ktoré vykonávajú. 

6. Členské štáty vedú aktualizované zoznamy s menami/názvami 
a adresami prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ktorí oznámili 

▼B
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svoje činnosti v súlade s odsekom 1, a náležitým spôsobom, aj prostred
níctvom linkov na jednu internetovú lokalitu, zverejňujú vyčerpávajúci 
zoznam uvedených údajov spolu s informáciami o certifikátoch, ktoré 
týmto prevádzkovateľom a skupinám prevádzkovateľov boli vydané 
podľa článku 35 ods. 1 Členské štáty pri tom dodržiavajú požiadavky 
na ochranu osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/679 ( 1 ). 

7. Členské štáty zabezpečia, aby všetci prevádzkovatelia alebo 
skupiny prevádzkovateľov, ktorí dodržiavajú súlad s týmto nariadením 
a ktorí v prípade, že sa vyberajú poplatky v súlade s článkami 78 a 80 
nariadenia (EÚ) 2017/625, primerane prispievajú na náklady spojené 
s kontrolami, boli oprávnení na zahrnutie do systému kontrol. Členské 
štáty zabezpečia, aby sa poplatky, ktoré sa smú vyberať, zverejnili. 

8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení príloha II, pokiaľ ide o požiadavky 
na vedenie záznamov. 

9. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví podrob
nosti a špecifikácie, pokiaľ ide o: 

a) formát oznámenia uvedeného v odseku 1 a technické prostriedky na 
jeho účely; 

b) spôsoby zverejňovania zoznamov uvedených v odseku 6 a 

c) postupy a spôsoby zverejňovania poplatkov uvedených v odseku 7. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 35 

Certifikát 

1. Príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne inšpekčné orga
nizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie vydajú každému prevádz
kovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov, ktorá oznámila svoju 
činnosť v súlade s článkom 34 ods. 1 a dodržiava toto nariadenie, 
certifikát. Certifikát: 

a) sa vydá podľa možnosti v elektronickej podobe; 

b) umožňuje minimálne identifikáciu prevádzkovateľa alebo skupiny 
prevádzkovateľov vrátane zoznamu jej členov, kategórie produktov, 
na ktoré sa certifikát vzťahuje, a obdobia jeho platnosti; 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 44 

c) potvrdzuje, že oznámená činnosť je v súlade s týmto nariadením, a 

d) vydá sa v súlade so vzorom stanoveným v prílohe VI. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8 tohto článku a článok 34 
ods. 2, prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov nesmú umiest 
ňovať produkty uvedené v článku 2 ods. 1 na trh ako produkty ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby alebo ako produkty z konverzie, 
pokiaľ ešte nevlastnia certifikát uvedený v odseku 1 tohto článku. 

3. Certifikát uvedený v tomto článku je úradným certifikátom 
v zmysle článku 86 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625. 

4. Prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov nie je oprávne
ný(-á) získať certifikát od viac ako jednej súkromnej inšpekčnej orga
nizácie na činnosti vykonávané v tom istom členskom štáte v súvislosti 
s tou istou kategóriou produktov, a to ani v tých prípadoch, keď 
uvedený prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov pôsobí na 
rôznych stupňoch výroby, prípravy a distribúcie. 

5. Členovia skupiny prevádzkovateľov nie sú oprávnení získať indi
viduálny certifikát na ktorúkoľvek z činností, na ktoré sa vzťahuje 
certifikát skupiny prevádzkovateľov, do ktorej patria. 

6. Prevádzkovatelia overujú certifikáty prevádzkovateľov, ktorí sú 
ich dodávateľmi. 

7. Na účely odsekov 1 a 4 tohto článku sa produkty klasifikujú podľa 
týchto kategórií: 

a) nespracované rastliny a rastlinné produkty vrátane osiva a iného 
rastlinného množiteľského materiálu; 

b) hospodárske zvieratá a nespracované produkty živočíšnej výroby; 

c) riasy a nespracované produkty akvakultúry; 

d) spracované poľnohospodárske produkty vrátane produktov akvakul
túry, ktoré sú určené na použitie ako potraviny; 

e) krmivá; 

f) víno; 

g) ďalšie produkty uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo 
nepatriace do predchádzajúcich kategórií. 

▼B
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8. Členské štáty môžu oslobodiť od povinnosti vlastniť certifikát 
podľa odseku 2 prevádzkovateľov, ktorí predávajú nebalené produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby iné ako krmivá priamo koneč
nému spotrebiteľovi, a to pod podmienkou, že uvedení prevádzkovatelia 
nevyrábajú, nepripravujú, neskladujú takéto produkty inak ako v súvi
slosti s miestom predaja ani nedovážajú takéto produkty z tretej krajiny 
alebo nezadali takéto činnosti vo forme zákazky tretej strane a za pred
pokladu, že: 

a) také predaje nepresahujú 5 000 kg za rok; 

b) také predaje nepredstavujú ročný obrat v súvislosti s nebalenými 
produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby presahujúci 
20 000 EUR; alebo 

c) potenciálne náklady prevádzkovateľa na certifikáciu presahujú 2 % 
celkového obratu z nebalených produktov ekologickej poľnohospo
dárskej výroby predávaných uvedeným operátorom. 

Ak sa členský štát rozhodne oslobodiť prevádzkovateľov uvedených 
v prvom pododseku, môže stanoviť prísnejšie hraničné hodnoty, ako 
sú hodnoty stanovené v prvom pododseku. 

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o akomkoľvek 
rozhodnutí oslobodiť prevádzkovateľov podľa prvého pododseku 
a o hraničných hodnotách do ktorých výšky sú oslobodení. 

9. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa mení vzor certifikátu stanovený v prílohe VI. 

10. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví podrobnosti 
a špecifikácie, pokiaľ ide o formu certifikátu uvedeného v odseku 1 
a technické prostriedky, pomocou ktorých sa bude vydávať. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 36 

Skupina prevádzkovateľov 

1. Každá skupina prevádzkovateľov: 

a) je zložená iba z členov, ktorí sú poľnohospodármi alebo prevádzko
vateľmi, ktorí produkujú riasy alebo chovajú živočíchy akvakultúry 
a ktorí popri tom môžu byť zapojení aj do spracúvania, prípravy 
a umiestňovania potravín alebo krmív na trh; 

b) je zložená iba z členov: 

i) ktorých individuálne náklady na certifikáciu predstavujú viac ako 
2 % obratu alebo štandardnej produkcie ekologickej poľnohospo
dárskej výroby každého člena a ktorých ročný obrat z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby nepresahuje 25 000 EUR alebo 
ktorých štandardná produkcia ekologickej poľnohospodárskej 
výroby nepresahuje 15 000 EUR ročne; alebo 

▼B
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ii) z ktorých má každý podnik maximálne: 

— päť hektárov; 

— 0,5 hektára v prípade skleníkov alebo 

— 15 hektárov výlučne v prípade trvalých trávnych porastov; 

c) má sídlo v členskom štáte alebo tretej krajine; 

d) má právnu subjektivitu; 

e) je zložená iba z členov, ktorých výrobné činnosti prebiehajú vo 
vzájomnej zemepisnej blízkosti; 

f) zriadi spoločný marketingový systém pre produkty, ktoré vyrába a 

g) zriadi systém vnútorných kontrol, ktorý pozostáva zo zdokumento
vaného súboru kontrolných činností a postupov, v súlade s ktorými 
identifikovaná osoba alebo orgán zodpovedá za overovanie dodržia
vania tohto nariadenia každým členom skupiny. 

2. Príslušné orgány alebo v náležitom prípade štátne inšpekčné orga
nizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie odnímu certifikát 
uvedený v článku 35 celej skupine, ak nedostatky týkajúce sa zriadenia 
alebo fungovania systému vnútorných kontrol uvedeného v odseku 1, 
najmä pokiaľ ide o neodhalenie alebo neriešenie skutočnosti, že indivi
duálni členovia skupiny prevádzkovateľov nedodržiavajú súlad, ovplyv 
ňujú integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 
a produktov z konverzie. 

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa menia odseky 1 a 2 tohto článku doplnením 
ustanovení alebo zmenou týchto doplnených ustanovení, najmä pokiaľ 
ide o: 

a) zodpovednosti jednotlivých členov skupiny prevádzkovateľov; 

b) kritériá na určenie zemepisnej blízkosti členov skupiny, napr. 
vzájomné využívanie zariadení alebo lokalít; 

c) zriadenie a fungovanie systému vnútornej kontroly vrátane rozsahu, 
obsahu a frekvencie kontrol, ktoré sa majú vykonať, a kritérií na 
identifikáciu nedostatkov týkajúcich sa zriadenia alebo fungovania 
systému vnútorných kontrol. 

4. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia 
osobitné pravidlá týkajúce sa: 

a) zloženia a veľkosti skupiny prevádzkovateľov; 

▼B
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b) systémov dokumentácie, vedenia záznamov a vnútornej vysledova
teľnosti a zoznamu prevádzkovateľov; 

c) výmeny informácií medzi skupinou prevádzkovateľov a príslušným 
orgánom alebo príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organi
záciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami a medzi člen
skými štátmi a Komisiou. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

KAPITOLA VI 

ÚRADNÉ KONTROLY A INÉ ÚRADNÉ ČINNOSTI 

Článok 37 

Vzťah k nariadeniu (EÚ) 2017/625 a doplňujúce pravidlá pre 
úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby 

Osobitné pravidlá tejto kapitoly sa popri pravidlách stanovených v naria
dení (EÚ) 2017/625, pokiaľ nie je stanovené inak v článku 40 ods. 2 
tohto nariadenia, a popri ustanoveniach článku 29 tohto nariadenia, 
pokiaľ nie je stanovené inak v článku 41 ods. 1 tohto nariadenia, 
uplatňujú na úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávané s cieľom 
overiť počas celého procesu a na všetkých stupňoch výroby, prípravy 
a distribúcie, že produkty uvedené v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia 
boli vyrobené v súlade s týmto nariadením. 

Článok 38 

Doplňujúce pravidlá pre úradné kontroly a pre opatrenia, ktoré 
majú prijať príslušné orgány 

1. Úradné kontroly vykonávané v súlade s článkom 9 nariadenia 
(EÚ) 2017/625 na overenie dodržiavania súladu s týmto nariadením 
zahŕňajú predovšetkým: 

a) overenie, či prevádzkovatelia uplatňujú preventívne opatrenia a opat
renia predbežnej opatrnosti, ako sa uvádza v článku 9 ods. 6 a článku 
28 tohto nariadenia, na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie; 

b) ak podnik zahŕňa neekologické výrobné jednotky alebo výrobné 
jednotky v období konverzie, overenie záznamov a opatrení, 
postupov alebo mechanizmov zavedených s cieľom zabezpečiť 
jasné a účinné oddelenie ekologických výrobných jednotiek, výrob
ných jednotiek v období konverzie a neekologických výrobných 
jednotiek, ako aj oddelenie príslušných produktov vyrobených 
uvedenými jednotkami a oddelenie látok a produktov používaných 
v ekologických výrobných jednotkách, výrobných jednotkách 
v období konverzie a neekologických výrobných jednotkách; takéto 
overenie zahŕňa kontroly parciel, v prípade ktorých sa predchádza
júce obdobie uznalo so spätným účinkom ako súčasť obdobia 
konverzie, a kontroly neekologických výrobných jednotiek; 

▼B
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c) ak prevádzkovatelia zbierajú produkty ekologickej poľnohospodár
skej výroby, produkty z konverzie a neekologické produkty súčasne, 
pripravujú ich alebo uskladňujú v rámci tej istej prípravnej jednotky, 
plochy alebo priestorov, alebo ich prepravujú k iným prevádzkova
teľom alebo do iných jednotiek, overenie záznamov a opatrení, 
postupov alebo mechanizmov zavedených s cieľom zabezpečiť, že 
operácie sa vykonávajú časovo alebo priestorovo oddelene, že sa 
vykonávajú vhodné opatrenia na čistenie a v náležitých prípadoch 
opatrenia na zabránenie zámeny produktov, že produkty ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie sú v každom 
okamihu identifikované a že produkty ekologickej poľnohospodár
skej výroby, produkty z konverzie a neekologické produkty sú pred 
začatím operácií prípravy aj po ich ukončení uskladnené priestorovo 
alebo časovo navzájom oddelene; 

d) overenie zriadenia a fungovania systému vnútorných kontrol skupín 
prevádzkovateľov; 

e) ak sú prevádzkovatelia oslobodení od oznamovacej povinnosti 
v súlade s článkom 34 ods. 2 tohto nariadenia alebo od povinnosti 
vlastniť certifikát v súlade s článkom 35 ods. 8 tohto nariadenia, 
overenie, že boli splnené požiadavky na toto oslobodenie, a overenie 
produktov, ktoré uvedení prevádzkovatelia predávajú. 

2. Úradné kontroly vykonávané v súlade s článkom 9 nariadenia 
(EÚ) 2017/625 na overenie dodržiavania súladu s týmto nariadením 
sa vykonávajú počas celého procesu na všetkých stupňoch výroby, 
prípravy a distribúcie na základe pravdepodobnosti nedodržiavania 
súladu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 57 tohto nariadenia, ktorá 
sa popri zohľadnení prvkov uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 
2017/625 určí s ohľadom na tieto prvky: 

a) typ, veľkosť a štruktúra prevádzkovateľov a skupín prevádzkovate 
ľov; 

b) trvanie obdobia, počas ktorého boli prevádzkovatelia a skupiny 
prevádzkovateľov zapojení do ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, prípravy a distribúcie; 

c) výsledky kontrol vykonaných v súlade s týmto článkom; 

d) časové obdobie príslušné pre vykonávané činnosti; 

e) kategórie produktov; 

f) typ, množstvo a hodnota produktov a ich vývoj v čase; 

g) možnosť zmiešania produktov alebo kontaminácie nepovolenými 
produktmi alebo látkami; 

h) skutočnosť, že prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov 
uplatňujú odchýlky od pravidiel alebo výnimky z nich; 

▼B
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i) kritické body nedodržiavania súladu a pravdepodobnosť nedodržia
vania súladu na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie; 

j) subdodávateľské činnosti. 

3. V každom prípade sa všetci prevádzkovatelia a skupiny prevádz
kovateľov s výnimkou tých, ktorí sú uvedení v článku 34 ods. 2 
a článku 35 ods. 8, podrobia overeniu dodržiavania súladu aspoň raz 
za rok. 

Overenie dodržiavania súladu zahŕňa fyzickú inšpekciu na mieste okrem 
prípadov, keď boli splnené tieto podmienky: 

a) predchádzajúce kontroly dotknutého prevádzkovateľa alebo skupiny 
prevádzkovateľov neodhalili žiadne nedodržiavanie súladu, ktoré by 
malo vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo produktov z konverzie počas aspoň troch po sebe 
nasledujúcich rokov, a 

b) dotknutý prevádzkovateľ alebo skupiny prevádzkovateľov boli na 
základe prvkov uvedených v odseku 2 tohto článku a v článku 9 
nariadenia (EÚ) 2017/625 vyhodnotení ako predstavujúci nízku prav
depodobnosť nedodržiavania súladu. 

V tomto prípade nesmie obdobie medzi dvoma fyzickými inšpekciami 
na mieste presiahnuť 24 mesiacov. 

4. Úradné kontroly vykonávané v súlade s článkom 9 nariadenia 
(EÚ) 2017/625 na overenie dodržiavania súladu s týmto nariadením: 

a) sa vykonávajú v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2017/625, pričom sa zabezpečí, aby sa minimálny percentuálny 
podiel všetkých úradných kontrol prevádzkovateľov alebo skupín 
prevádzkovateľov vykonával bez oznámenia vopred; 

b) zabezpečia, aby sa vykonával minimálny percentuálny podiel 
doplňujúcich kontrol ku kontrolám uvedeným v odseku 3 tohto 
článku; 

c) sa vykonávajú prostredníctvom odberu minimálneho počtu vzoriek 
odobratých v súlade s článkom 14 písm. h) nariadenia (EÚ) 
2017/625; 

d) zabezpečia, aby sa spolu s overovaním dodržiavania súladu podľa 
odseku 3 tohto článku vykonala kontrola minimálneho počtu 
prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupiny prevádzkovateľov. 

5. Udelenie alebo predĺženie platnosti certifikátu uvedeného v článku 
35 ods. 1 sa uskutočňuje na základe výsledkov overenia dodržiavania 
súladu uvedeného v odsekoch 1 až 4 tohto článku. 

▼B
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6. Písomný záznam, ktorý sa vypracúva pri každej úradnej kontrole 
vykonanej na overenie dodržiavania súladu s týmto nariadením podľa 
článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, podpíše aj prevádzkovateľ 
alebo skupina prevádzkovateľov ako potvrdenie, že uvedený písomný 
záznam im bol doručený. 

7. Článok 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa neuplatňuje na 
audity a inšpekcie, ktoré vykonávajú príslušné orgány v rámci svojich 
činností dohľadu nad súkromnými inšpekčnými organizáciami, na ktoré 
boli delegované určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy týka
júce sa iných úradných činností. 

8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa: 

a) dopĺňa toto nariadenie stanovením špecifických kritérií a podmienok 
na vykonávanie úradných kontrol vedených s cieľom zabezpečiť 
vysledovateľnosť na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribú
cie, ako aj dodržiavania súladu s týmto nariadením, pokiaľ ide o: 

i) kontroly účtovných dokladov; 

ii) kontroly vykonávané na špecifických kategóriách prevádzkova
teľov; 

iii) v náležitých prípadoch časové obdobie, v rámci ktorého sa 
kontroly stanovené v tomto nariadení, vrátane fyzických 
inšpekcii na mieste uvedených v odseku 3 tohto článku, majú 
vykonávať a osobitné priestory alebo plochy, v ktorých a na 
ktorých sa takéto kontroly majú vykonávať; 

b) mení odsek 2 tohto článku doplnením ďalších prvkov na základe 
praktických skúseností alebo zmenou uvedených doplnených prvkov. 

9. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými určí: 

a) minimálny percentuálny podiel všetkých úradných kontrol prevádz
kovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, ktoré sa majú vykonať 
bez oznámenia vopred, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a); 

b) minimálny percentuálny podiel doplňujúcich kontrol, ako sa uvádza 
v odseku 4 písm. b); 

c) minimálny počet vzoriek, ako sa uvádza v odseku 4 písm. c); 

d) minimálny počet prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupiny 
prevádzkovateľov, ako sa uvádza v odseku 4 písm. d). 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 
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Článok 39 

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré majú prijať 
prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov 

1. Okrem povinností stanovených v článku 15 nariadenia (EÚ) 
2017/625 prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov: 

a) vedú záznamy na účely preukázania dodržiavania ich súladu s týmto 
nariadením; 

b) podávajú všetky vyhlásenia a iné oznámenia, ktoré sú potrebné pre 
úradné kontroly; 

c) prijímajú príslušné praktické opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržia
vanie súladu s týmto nariadením; 

d) v podobe vyhlásenia, ktoré sa podpíše a v prípade potreby aktuali
zuje, zabezpečia: 

i) úplný opis ekologickej výrobnej jednotky alebo výrobnej 
jednotky v období konverzie a činností, ktoré sa majú vykonávať 
v súlade s týmto nariadením; 

ii) príslušné praktické opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpe 
čenie dodržiavania súladu s týmto nariadením; 

iii) prijatie záväzku: 

— písomne a bez zbytočného odkladu informovať kupujúcich 
daných produktov a vymieňať si relevantné informácie 
s príslušným orgánom alebo v náležitom prípade so štátnou 
inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou orga
nizáciou v prípade, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu 
bolo potvrdené, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu 
nemožno vylúčiť, alebo keď nedodržiavanie súladu, ktoré 
má vplyv na integritu predmetných produktov, bolo preuká
zané, 

— akceptovať prevod kontrolného spisu v prípade zmeny štátnej 
inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizá
cie, alebo v prípade zastavenia ekologickej poľnohospodár
skej výroby uchovanie kontrolného spisu u poslednej štátnej 
inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organi
zácie najmenej počas piatich rokov, 

— okamžite informovať príslušný orgán alebo orgán určený 
podľa článku 34 ods. 4 v prípade zastavenia ekologickej 
poľnohospodárskej výroby a 

— akceptovať výmenu informácií medzi rôznymi štátnymi 
inšpekčnými organizáciami alebo súkromnými inšpekčnými 
organizáciami v prípade, keď subdodávateľov kontrolujú 
rôzne štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné 
organizácie. 

2. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví podrob
nosti a špecifikácie, pokiaľ ide o: 

a) záznamy na účely preukázania dodržiavania súladu s týmto nariade
ním; 
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b) vyhlásenia a iné oznámenia, ktoré sú potrebné pre úradné kontroly; 

c) príslušné praktické opatrenia na zabezpečenie dodržiavania súladu 
s týmto nariadením. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 40 

Doplňujúce pravidlá o delegovaní úloh úradných kontrol a úloh 
týkajúcich sa iných úradných činností 

1. Príslušné orgány môžu na súkromné inšpekčné organizácie dele
govať určité úlohy úradných kontrol a určité úlohy týkajúce sa iných 
úradných činností, len ak sú popri podmienkach stanovených v kapito
le III nariadenia (EÚ) 2017/625 splnené aj tieto podmienky: 

a) delegovanie obsahuje podrobný opis delegovaných úloh úradných 
kontrol a úloh týkajúcich sa iných úradných činností, vrátane povin
ností podávania správ a iných špecifických povinností, a podmienok, 
za ktorých ich môže súkromná inšpekčná organizácia vykonávať. 
Súkromná inšpekčná organizácia predovšetkým predkladá 
príslušným orgánom vopred na schválenie: 

i) svoj postup vyhodnotenia rizika, v ktorom sa má najmä určiť, na 
akom základe sa určuje intenzita a frekvencia overovania 
dodržiavania súladu prevádzkovateľmi a skupinami prevádzko
vateľov, ktorý má vychádzať z prvkov uvedených v článku 9 
nariadenia (EÚ) 2017/625 a článku 38 tohto nariadenia, a ktorý 
sa má dodržiavať pri úradných kontrolách prevádzkovateľov 
a skupín prevádzkovateľov; 

ii) štandardný kontrolný postup, ktorý má obsahovať podrobný opis 
kontrolných opatrení, ktoré sa súkromná inšpekčná organizácia 
zaväzuje uplatňovať vo vzťahu k prevádzkovateľom a skupinám 
prevádzkovateľov, ktorí podliehajú jej kontrolám; 

iii) zoznam opatrení, ktoré sú v súlade so spoločným katalógom 
uvedeným v článku 41 ods. 4 a ktoré sa majú uplatňovať na 
prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov v prípade podo
zrenia na nedodržiavanie súladu alebo v prípade preukázaného 
nedodržiavania súladu; 

iv) mechanizmy na účinné monitorovanie úloh úradných kontrol 
a úloh týkajúcich sa iných úradných činností vykonávaných 
v súvislosti s prevádzkovateľmi a skupinami prevádzkovateľov 
a mechanizmy na podávanie správ o uvedených úlohách. 

Súkromná inšpekčná organizácia oznámi príslušnému orgánu 
následnú zmenu prvkov uvedených v bodoch i) až iv); 
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b) uvedené príslušné orgány majú zavedené postupy a mechanizmy na 
zabezpečenie dohľadu nad súkromnými inšpekčnými organizáciami 
vrátane overovania, či delegované úlohy sú vykonávané účinne, 
nezávisle a objektívne, najmä pokiaľ ide o intenzitu a frekvenciu 
overovania dodržiavania súladu. 

Príslušné orgány organizujú aspoň raz za rok podľa článku 33 písm. a) 
nariadenia (EÚ) 2017/625 audity súkromných inšpekčných organizácií, 
na ktoré delegovali úlohy úradných kontrol alebo úlohy týkajúce sa 
iných úradných činností. 

2. Odchylne od článku 31 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 môžu 
príslušné orgány delegovať na súkromnú inšpekčnú organizáciu rozhod
nutie týkajúce sa ich úloh stanovených v článku 138 ods. 1 písm. b) 
a článku 138 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia. 

3. Na účely článku 29 písm. b) bodu iv) nariadenia (EÚ) 2017/625 je 
normou pre delegovanie určitých úloh úradných kontrol a určitých úloh 
týkajúcich sa iných úradných činností na overovanie dodržiavania 
súladu s týmto nariadením, ktorá je relevantná vo vzťahu k rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, najnovšie uverejnená verzia medzinárodnej 
harmonizovanej normy pre „Posudzovanie zhody – Požiadavky na orga
nizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby“, na ktorú bol uverej
nený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie. 

4. Príslušné orgány nesmú delegovať na súkromné inšpekčné orga
nizácie tieto úlohy úradných kontrol a úlohy týkajúce sa iných úradných 
činností: 

a) dohľad nad inými štátnymi inšpekčnými organizáciami alebo 
súkromnými inšpekčnými organizáciami a ich audit; 

b) oprávnenie udeľovať výnimky okrem výnimiek na používanie 
rastlinného množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný z ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby; 

c) oprávnenie prijímať oznámenia o činnostiach prevádzkovateľov 
alebo skupín prevádzkovateľov podľa článku 34 ods. 1 tohto 
nariadenia; 

d) vyhodnotenie pravdepodobnosti nedodržiavania súladu s ustanove
niami tohto nariadenia, na základe ktorej sa určuje frekvencia fyzic
kých kontrol, ktoré sa majú vykonávať na ekologických zásielkach 
pred ich prepustením do voľného obehu v Únii podľa článku 54 
nariadenia (EÚ) 2017/625; 

e) zriadenie spoločného katalógu opatrení podľa článku 41 ods. 4 tohto 
nariadenia. 

5. Príslušné orgány nesmú delegovať úlohy úradných kontrol alebo 
úlohy týkajúce sa iných úradných činností na fyzické osoby. 
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6. Príslušné orgány zabezpečia, aby informácie získané od súkrom
ných inšpekčných organizácií podľa článku 32 nariadenia (EÚ) 
2017/625 a informácie o opatreniach uplatňovaných súkromnými 
inšpekčnými organizáciami v prípade preukázaného nedodržiavania 
súladu alebo pravdepodobného nedodržiavania súladu zbierali a použí
vali s cieľom vykonávať dohľad nad činnosťami uvedených súkrom
ných inšpekčných organizácií. 

7. Ak príslušný orgán úplne alebo čiastočne zruší delegovanie urči
tých úloh úradných kontrol alebo určitých úloh týkajúcich sa iných 
úradných činností podľa článku 33 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625, 
rozhodne, či certifikáty vydané dotknutými súkromnými inšpekčnými 
organizáciami pred dátumom uvedeného čiastočného alebo úplného 
zrušenia delegovania zostávajú v platnosti a informuje o tom prevádz
kovateľov dotknutých uvedeným rozhodnutím. 

8. Bez toho, aby bol dotknutý článok 33 písm. b) nariadenia (EÚ) 
2017/625, môžu príslušné orgány pred tým, ako úplne alebo čiastočne 
zrušia delegovanie úloh úradných kontrol alebo úloh týkajúcich sa iných 
úradných činností v prípadoch uvedených v uvedenom písmene, toto 
delegovanie čiastočne alebo úplne pozastaviť: 

a) na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov, ktoré má súkromná 
inšpekčná organizácia na nápravu nedostatkov zistených počas 
auditov a inšpekcií alebo na riešenie prípadov nedodržiavania súladu, 
v súvislosti s ktorými došlo k zdieľaniu informácií s inými štátnymi 
inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizá
ciami, s príslušnými orgánmi, ako aj s Komisiou v súlade s článkom 
43 tohto nariadenia, alebo 

b) na obdobie, počas ktorého sa pozastaví akreditácia podľa článku 29 
písm. b) bodu iv) nariadenia (EÚ) 2017/625 v spojení s článkom 40 
ods. 3 tohto nariadenia. 

Ak bolo delegovanie úloh úradných kontrol alebo úloh týkajúcich sa 
iných úradných činností pozastavené, dotknuté súkromné inšpekčné 
organizácie nesmú vydávať certifikáty uvedené v článku 35 pre tie časti, 
v súvislosti s ktorými sa delegovanie pozastavilo. Príslušné orgány 
rozhodnú, či certifikáty vydané dotknutými súkromnými inšpekčnými 
organizáciami pred dátumom uvedeného čiastočného alebo úplného 
pozastavenia zostávajú v platnosti a informujú prevádzkovateľov 
dotknutých uvedeným rozhodnutím. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 33 nariadenia (EÚ) 2017/625, 
príslušné orgány zrušia čo najskôr pozastavenie delegovania úloh úrad
ných kontrol alebo úloh týkajúcich sa iných úradných činností, ihneď 
ako súkromná inšpekčná organizácia dosiahla nápravu nedostatkov 
alebo nedodržiavania súladu uvedené v prvom pododseku písm. a) 
alebo ihneď ako akreditačný orgán zrušil pozastavenie akreditácie 
uvedené v prvom pododseku písm. b). 

9. Ak Komisia v súlade s článkom 46 ods. 1 tohto nariadenia uznala 
súkromnú inšpekčnú organizáciu, na ktorú príslušné orgány delegovali 
určité úlohy úradných kontrol alebo určité úlohy týkajúce sa iných 
úradných činností, za spôsobilú vykonávať kontrolné činnosti v tretích 
krajinách a Komisia má v úmysle zrušiť uznanie tejto súkromnej 
inšpekčnej organizácie alebo ho už zrušila, príslušné orgány organizujú 
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v súlade s článkom 33 nariadenia písm. a) (EÚ) 2017/625 audity alebo 
inšpekcie súkromnej inšpekčnej organizácie, pokiaľ ide o jej činnosti 
v dotknutom(-ých) členskom(-ých) štáte(-och). 

10. Súkromné inšpekčné organizácie zašlú príslušným orgánom: 

a) každý rok do 31. januára zoznam prevádzkovateľov, ktorí boli k 31. 
decembru predchádzajúceho roku predmetom ich kontrol, a 

b) každý rok do 31. marca informácie o úradných kontrolách a iných 
úradných činnostiach vykonaných v predchádzajúcom roku na 
podporu prípravy časti výročnej správy uvedenej v článku 113 na
riadenia (EÚ) 2017/625, ktorá sa týka ekologickej poľnohospodár
skej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby. 

11. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide 
o podmienky delegovania úloh úradných kontrol alebo úloh týkajúcich 
sa iných úradných činností na súkromné inšpekčné organizácie, ktorými 
sa dopĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku. 

Článok 41 

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa opatrení v prípade nedodržiavania 
súladu 

1. S prihliadnutím na článok 29 platí, že ak má príslušný orgán alebo 
v náležitom prípade štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná 
inšpekčná organizácia podozrenie alebo ak dostane podložené informá
cie, a to aj informácie od iných príslušných orgánov alebo v náležitom 
prípade od štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekč
ných organizácií, o tom, že prevádzkovateľ má v úmysle používať alebo 
umiestniť na trh produkt, ktorý možno nie je v súlade s týmto nariade
ním, ale uvádzajú sa na ňom pojmy odkazujúce na ekologickú poľno
hospodársku výrobu, alebo ak prevádzkovateľ informuje taký príslušný 
orgán, štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organi
záciu o podozrení na nedodržiavanie súladu podľa článku 27: 

a) okamžite vykoná v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 úradné vyše
trovanie s cieľom overiť dodržiavanie súladu s týmto nariadením; 
takéto vyšetrovanie sa ukončí čo najskôr a v primeranej lehote, 
pričom sa berie do úvahy trvanlivosť produktu a zložitosť prípadu; 

b) kým nebudú známe výsledky vyšetrovania uvedeného v písmene a), 
dočasne zakáže umiestňovanie dotknutých produktov na trh ako 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov 
z konverzie a ich používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe. Pred tým, ako príslušný orgán alebo v náležitom prípade 
štátna inšpekčná organizácia či súkromná inšpekčná organizácia 
prijme takéto rozhodnutie, poskytne prevádzkovateľovi možnosť 
vyjadriť sa. 

2. V prípade, ak výsledky vyšetrovania uvedeného v odseku 1 
písm. a) nepreukážu žiadne nedodržanie súladu, ktoré by malo vplyv 
na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
produktov z konverzie, prevádzkovateľ bude môcť používať dotknuté 
produkty alebo ich umiestňovať na trh ako produkty ekologickej poľno
hospodárskej výroby alebo produkty z konverzie. 
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3. Členské štáty prijmú všetky opatrenia a stanovia potrebné sankcie 
na zabránenie podvodnému používaniu označení uvedených v kapitole IV 
tohto nariadenia. 

4. Príslušné orgány zabezpečia spoločný katalóg opatrení pre prípady 
podozrenia na nedodržiavanie súladu a preukázaného nedodržiavania 
súladu, ktoré sa majú uplatňovať na ich území, a to aj zo strany štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií. 

5. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví jednotné 
postupy pre tie prípady, keď majú príslušné orgány prijať opatrenia 
v súvislosti s podozrením na nedodržiavanie súladu alebo preukázaným 
nedodržiavaním súladu. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

Článok 42 

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa opatrení v prípade nedodržiavania 
súladu 

1. V prípade nedodržiavania súladu, ktoré má vplyv na integritu 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov 
z konverzie na ktoromkoľvek stupni výroby, prípravy a distribúcie, 
napríklad v dôsledku používania nepovolených produktov, látok alebo 
techník alebo zmiešania s neekologickými produktmi, príslušné orgány 
a v náležitom prípade štátne inšpekčné organizácie a súkromné 
inšpekčné organizácie popri opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade 
s článkom 138 nariadenia (EÚ) 2017/625, zabezpečia, aby sa pri ozna 
čovaní a v reklame celej dotknutej dávky alebo výrobného cyklu neuvá
dzal žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

2. V prípade závažného alebo opakovaného či pretrvávajúceho nedo
držiavania súladu príslušné orgány a v náležitom prípade štátne 
inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie zabezpečia, 
aby dotknutým prevádzkovateľom alebo dotknutým skupinám prevádz
kovateľov bolo popri opatreniach stanovených v odseku 1 
a akýchkoľvek vhodných opatreniach prijatých najmä v súlade 
s článkom 138 nariadenia (EÚ) 2017/625 zakázané počas daného 
obdobia obchodovať s produktmi, pri ktorých sa odkazuje na ekolo
gickú poľnohospodársku výrobu, a aby sa, podľa náležitého prípadu, 
im pozastavila platnosť alebo uskutočnilo odňatie ich certifikátu uvede
ného v článku 35. 

Článok 43 

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa výmeny informácií 

1. Popri povinnostiach stanovených v článku 105 ods. 1 a článku 
106 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 si príslušné orgány okamžite 
vymieňajú informácie s inými príslušnými orgánmi, ako aj s Komisiou, 
o akomkoľvek podozrení na nedodržiavanie súladu, ktoré má vplyv na 
integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
produktov z konverzie. 

Príslušné orgány si vymieňajú uvedené informácie s inými príslušnými 
orgánmi a Komisiou prostredníctvom počítačového systému umožňujú
ceho elektronické výmeny dokumentov a informácií, ktorý dá k dispo
zícii Komisia. 

▼B
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2. V prípadoch, keď bolo zistené podozrenie na nedodržiavanie 
súladu alebo preukázané nedodržiavanie súladu, pokiaľ ide o produkty, 
ktorých kontrolu vykonávajú iné štátne inšpekčné organizácie alebo 
súkromné inšpekčné organizácie, štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie okamžite informujú tieto iné štátne 
alebo súkromné inšpekčné organizácie. 

3. Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie si 
vymieňajú s inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými 
inšpekčnými organizáciami aj ďalšie relevantné informácie. 

4. Na základe prijatej žiadosti o informácie, ktorá je odôvodnená 
potrebou poskytnúť záruku, že produkt bol vyrobený v súlade s týmto 
nariadením, si štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné orga
nizácie vymieňajú informácie o výsledkoch svojich kontrol s inými 
príslušnými orgánmi, ako aj s Komisiou. 

5. Príslušné orgány si vymieňajú informácie o dohľade nad súkrom
nými inšpekčnými organizáciami s vnútroštátnymi akreditačnými 
orgánmi vymedzenými v článku 2 bode 11 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ( 1 ). 

6. Príslušné orgány prijmú vhodné opatrenia a stanovia zdokumen
tované postupy, ktorými zabezpečia oznamovanie informácií o výsled
koch kontrol platobnej agentúre v súlade s jej potrebami na účely člán
ku 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 ( 2 ) 
a aktov prijatých na základe uvedeného článku. 

7. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými určí informácie, 
ktoré majú poskytovať príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie zodpovedné za úradné kontroly a iné 
úradné činnosti v súlade s týmto článkom, príslušných príjemcov týchto 
informácií a postupy, v súlade s ktorými sa tieto informácie majú 
poskytovať, vrátane spôsobov fungovania počítačového systému uvede
ného v odseku 1. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

KAPITOLA VII 

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI 

Článok 44 

Vývoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

1. Produkt možno z Únie vyvážať ako produkt ekologickej poľno
hospodárskej výroby a možno ho označiť logom ekologickej poľnohos
podárskej výroby Európskej únie, ak spĺňa pravidlá ekologickej poľno
hospodárskej výroby podľa tohto nariadenia. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, 
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti 
s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 
(Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30). 

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 
17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľno
hospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) 
č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) 
č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
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2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o doku
menty určené pre colné orgány v tretích krajinách, najmä pokiaľ ide 
o vydávanie ekologických vývozných certifikátov podľa možností 
v elektronickej podobe a poskytovanie ubezpečení, že vyvážané 
produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby sú v súlade s týmto 
nariadením. 

Článok 45 

Dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 
a produktov z konverzie 

1. Produkt možno z tretej krajiny dovážať na účely jeho umiestnenia 
na trh v Únii ako produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
ako produktu z konverzie, ak sú splnené tieto tri podmienky: 

a) produkt je produktom uvedeným v článku 2 ods. 1; 

b) platí jedno z tohto: 

i) produkt je v súlade s kapitolami II, III a IV tohto nariadenia 
a všetci prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov uvedené 
v článku 36 vrátane vývozcov v príslušnej tretej krajine boli 
podrobení kontrole zo strany štátnych inšpekčných organizácií 
alebo súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade 
s článkom 46 a tieto organizácie vydali takýmto prevádzkovate 
ľom, skupinám prevádzkovateľov a vývozcom certifikát, 
v ktorom sa potvrdzuje, že dodržiavajú súlad s týmto nariade
ním; 

ii) v prípade, ak produkt pochádza z tretej krajiny, ktorá je uznaná 
v súlade s článkom 47, tento produkt spĺňa podmienky stano
vené v príslušnej obchodnej dohode, alebo 

iii) v prípade, ak produkt pochádza z tretej krajiny, ktorá je uznaná 
v súlade s článkom 48, tento produkt je v súlade s rovnocennými 
pravidlami výroby a kontroly uvedenej tretej krajiny a je dove
zený s certifikátom o inšpekcii potvrdzujúcim tento súlad, ktorý 
bol vydaný príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organi
záciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami uvedenej 
tretej krajiny, a 

c) prevádzkovatelia v tretích krajinách sú schopní kedykoľvek 
poskytnúť dovozcom a vnútroštátnym orgánom v Únii a v uvedených 
tretích krajinách informácie, ktoré umožňujú identifikovať prevádz
kovateľov, ktorí sú ich dodávateľmi, a štátne inšpekčné organizácie 
alebo súkromné inšpekčné organizácie uvedených dodávateľov, 
s cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť dotknutého produktu ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie. Tieto 
informácie sa sprístupňujú aj štátnym inšpekčným organizáciám 
alebo súkromným inšpekčným organizáciám dovozcov. 

2. Komisia môže v súlade s postupmi stanovenými v článku 24 ods. 9 
udeliť osobitné povolenia na používanie produktov a látok v tretích 
krajinách a najvzdialenejších regiónoch Únie, a to s ohľadom na 
rozdiely v ekologickej rovnováhe v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe, 
na špecifické klimatické podmienky, tradície a miestne podmienky 
v uvedených oblastiach. Takéto osobitné povolenia možno udeliť na 
obnoviteľné obdobie dvoch rokov a vzťahujú sa na ne zásady stanovené 
v kapitole II a kritériá stanovené v článku 24 ods. 3 a 6. 

▼B
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3. Keď Komisia v súlade s článkom 22 stanovuje kritériá pre určenie, 
či situáciu možno kvalifikovať ako katastrofické okolnosti, a keď stano
vuje osobitné pravidlá, ako také okolnosti riešiť, zohľadňuje aj rozdiely 
v ekologickej rovnováhe a klimatické a miestne podmienky v tretích 
krajinách a najvzdialenejších regiónoch Únie. 

4. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví osobitné 
pravidlá týkajúce sa obsahu certifikátov uvedených v odseku 1 písm. b), 
postupu, ktorý sa má dodržiavať pri ich vydávaní a overovaní, ako aj 
technických prostriedkov, ktorými sa certifikát vydáva, a to najmä 
pokiaľ ide o úlohu príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organi
zácií a súkromných inšpekčných organizácií, pričom sa zabezpečí vysle
dovateľnosť a dodržanie súladu dovážaných produktov, ktoré sa majú 
umiestniť na trh Únie ako produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo ako produkty z konverzie, ako sa uvádza v odseku 1. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

5. Splnenie podmienok a opatrení súvisiacich s dovozom produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie uvede
ných v odseku 1 do Únie sa zisťuje na hraničných kontrolných stani
ciach v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625. Frek
vencia fyzických kontrol uvedených v článku 49 ods. 2 uvedeného 
nariadenia závisí od pravdepodobnosti nedodržiavania súladu vymedze
ného v článku 3 bode 57 tohto nariadenia. 

Článok 46 

Uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií 

1. Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa uznajú štátne 
inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie spôsobilé 
vykonávať kontroly a vydávať ekologické certifikáty v tretích krajinách, 
ktorými sa uznanie takýchto štátnych inšpekčných organizácií a súkrom
ných inšpekčných organizácií zruší a ktorými sa zriadi zoznam uzna
ných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných orga
nizácií. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

2. Štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organi
zácie sa uznajú podľa odseku 1 tohto článku na kontrolu dovozu kate
górií produktov uvedených v článku 35 ods. 7, ak spĺňajú tieto kritériá: 

a) sú právne ustanovené v jednom členskom štáte alebo tretej krajine; 

b) majú kapacitu vykonávať kontroly na zabezpečenie toho, že v prípade 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov 
z konverzie určených na dovoz do Únie sú splnené podmienky 
stanovené v článku 45 ods. 1 písm. a), písm. b) bode i) a písm. c) 
a v tomto článku; 

c) ponúkajú adekvátne záruky objektívnosti a nestrannosti a sú bez 
konfliktu záujmov, pokiaľ ide o výkon ich kontrolných úloh; 

▼B
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d) súkromné inšpekčné organizácie sa akreditujú podľa relevantnej 
harmonizovanej normy „Posudzovanie zhody – Požiadavky na orga
nizácie certifikujúce výrobky, procesy a služby“, na ktorú bol uverej
nený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie; 

e) majú potrebnú odbornosť, vybavenie a infraštruktúru na vykonávanie 
kontrolných úloh a majú dostatočný počet skúsených pracovníkov 
s vhodnou kvalifikáciou; a 

f) spĺňajú akékoľvek ďalšie kritériá, ktoré sa môžu stanoviť v delego
vanom akte prijatom podľa odseku 7. 

3. Akreditáciu uvedenú v odseku 2 písm. d) môže udeliť iba: 

a) vnútroštátny akreditačný orgán v Únii v súlade s nariadením (ES) 
č. 765/2008; alebo 

b) akreditačný orgán mimo Únie, ktorý podpísal multilaterálny dohovor 
o uznaní pod dohľadom Medzinárodného akreditačného fóra. 

4. Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie 
predložia Komisii žiadosť o uznanie. Táto žiadosť pozostáva z technickej 
dokumentácie, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné na zabezpe 
čenie toho, že sú splnené kritériá stanovené v odseku 2. 

Štátne inšpekčné organizácie predložia poslednú správu z posudzovania 
vydanú príslušným orgánom a súkromné inšpekčné organizácie pred
ložia osvedčenie o akreditácii vydané akreditačným orgánom. V prípade 
potreby štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organi
zácie predložia tiež posledné správy o pravidelnom hodnotení ich 
činností na mieste, o dohľade nad ich činnosťami a o viacročnom 
opätovnom posudzovaní ich činností. 

5. Komisia na základe informácií uvedených v odseku 4 a na základe 
akýchkoľvek iných relevantných informácií týkajúcich sa štátnej 
inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie zabez
pečí primeraný dohľad nad uznanými štátnymi inšpekčnými organizá
ciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami pravidelným preskúma
vaním ich činnosti a uznania. Komisia v prípade potreby môže na účely 
tohto dohľadu požiadať akreditačné orgány alebo príslušné orgány 
o doplňujúce informácie. 

6. Povaha dohľadu uvedeného v odseku 5 sa určí na základe vyhod
notenia pravdepodobnosti nedodržiavania súladu, pričom sa zohľadní 
najmä činnosť štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej 
inšpekčnej organizácie, typ produktov a prevádzkovateľov pod jej 
kontrolou a zmeny v pravidlách výroby a kontrolných opatreniach. 

Uznanie štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekč
ných organizácií uvedené v odseku 1 sa predovšetkým bezodkladne 
zruší v súlade s postupom uvedeným v uvedenom odseku, ak sa zistí 
závažné alebo opakované porušovanie, pokiaľ ide o certifikáciu alebo 
kontroly a činnosti stanovené v súlade s odsekom 8, a ak príslušná 
štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia 

▼B
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neprijala v nadväznosti na žiadosť Komisie vhodné a správne načaso
vané nápravné opatrenie v lehote určenej Komisiou. Takáto lehota sa 
určuje v závislosti od závažnosti problému a vo všeobecnosti nesmie 
byť kratšia ako 30 dní. 

7. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54: 

a) ktorými sa mení odsek 2 tohto článku doplnením kritérií v ňom 
stanovených o ďalšie kritériá pre uznávanie štátnych inšpekčných 
organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uvedených 
v odseku 1 tohto článku a pre zrušenie takého uznania, alebo 
zmenou uvedených doplnených kritérií; 

b) ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o: 

i) vykonávanie dohľadu nad štátnymi inšpekčnými organizáciami 
a súkromnými inšpekčnými organizáciami, ktoré Komisia uznala 
v súlade s odsekom 1, a to aj prostredníctvom preskúmania na 
mieste, a 

ii) kontroly a iné činnosti, ktoré majú vykonávať uvedené štátne 
inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie. 

8. Komisia môže prijať vykonávacie akty na zabezpečenie uplatňo
vania opatrení, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prípadmi podozrenia 
na nedodržiavanie súladu alebo prípadmi preukázaného nedodržiavania 
súladu, najmä v súvislosti s takými prípadmi, ktoré majú vplyv na 
integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
produktov z konverzie dovážaných v rámci uznania stanoveného 
v tomto článku. Medzi takéto opatrenia môže patriť najmä overenie 
integrity produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
produktov z konverzie pred umiestnením produktov na trh v Únii 
a v náležitom prípade pozastavenie povolenia na umiestnenie takýchto 
produktov na trh v Únii ako produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo produktov z konverzie. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

9. Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých 
dôvodov týkajúcich sa nekalých praktík alebo postupov, ktoré sú nezlu 
čiteľné so zásadami a pravidlami ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, ochrany dôvery spotrebiteľov alebo ochrany spravodlivej 
hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi okamžite uplatniteľné 
vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 55 
ods. 3 s cieľom prijať opatrenia uvedené v odseku 8 tohto článku alebo 
rozhodnúť o zrušení uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkrom
ných inšpekčných organizácií uvedenom v odseku 1 tohto článku. 

Článok 47 

Rovnocennosť na základe obchodnej dohody 

Uznaná tretia krajina uvedená v článku 45 ods. 1 písm. b) bode ii) je 
tretia krajina, ktorú Únia na základe obchodnej dohody uznala ako 
krajinu so systémom výroby spĺňajúcim rovnaké ciele a zásady uplat 
ňovaním pravidiel, ktorými sa zabezpečuje rovnaká úroveň zaistenia 
zhody ako pravidlami Únie. 

▼B
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Článok 48 

Rovnocennosť podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 

1. Uznaná tretia krajina uvedená v článku 45 ods. 1 písm. b) bode iii) 
je tretia krajina, ktorá bola uznaná na účely rovnocennosti podľa 
článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007, vrátane krajín, ktoré 
boli uznané podľa prechodného opatrenia stanoveného v článku 58 
tohto nariadenia. 

Uvedené uznanie platí do 31. decembra 2025. 

2. Komisia na základe výročných správ, ktoré jej posielajú tretie 
krajiny uvedené v odseku 1 každý rok do 31. marca a ktoré sa týkajú 
vykonávania a presadzovania kontrolných opatrení stanovených uvede
nými tretími krajinami, a vzhľadom na akékoľvek ďalšie doručené 
informácie zabezpečí primeraný dohľad nad uznanými tretími krajinami 
pravidelným preskúmavaním ich uznania. Komisia môže na tento účel 
požiadať o pomoc členské štáty. Povaha dohľadu sa určí na základe 
vyhodnotenia pravdepodobnosti nedodržiavania súladu, pričom sa 
zohľadní najmä objem vývozu do Únie z dotknutej tretej krajiny, 
výsledky monitorovania a dohľadu, ktoré vykonal príslušný orgán, 
a výsledky predchádzajúcich kontrol. Komisia pravidelne predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade správy o výsledkoch svojho preskúma
nia. 

3. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam 
tretích krajín uvedených v odseku 1 a prostredníctvom vykonávacích 
aktov môže tento zoznam meniť. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

4. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o informá
cie, ktoré majú zasielať tretie krajiny uvedené v zozname podľa odseku 
3 tohto článku a ktoré Komisia potrebuje na účely dohľadu nad ich 
uznaním, ako aj na účely vykonávania tohto dohľadu, a to aj prostred
níctvom preskúmania na mieste. 

5. Komisia môže prijať vykonávacie akty na zabezpečenie uplatňo
vania opatrení v súvislosti s prípadmi podozrenia na nedodržiavanie 
súladu alebo prípadmi preukázaného nedodržiavania súladu, najmä 
v súvislosti s takými prípadmi, ktoré majú vplyv na integritu produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie 
dovážaných z tretích krajín uvedených v tomto článku. Medzi takéto 
opatrenia môže patriť najmä overenie integrity produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie pred umiest
nením produktov na trh v Únii a v náležitom prípade pozastavenie 
povolenia na umiestnenie takýchto produktov na trh v Únii ako 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov 
z konverzie. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

▼B
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Článok 49 

Správa Komisie o uplatňovaní článkov 47 a 48 

Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o stave uplatňovania článkov 47 a 48, najmä pokiaľ 
ide o uznávanie tretích krajín na účely rovnocennosti. 

KAPITOLA VIII 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

ODDIEL 1 

Voľný pohyb produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 
a produktov z konverzie 

Článok 50 

Nezakazovanie a neobmedzovanie obchodovania s produktmi 
ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktmi z konverzie 

Príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné 
organizácie nesmú z dôvodov týkajúcich sa výroby, označovania 
alebo prezentácie produktov zakázať alebo obmedziť obchodovanie 
s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktmi 
z konverzie, ktoré sú kontrolované iným príslušným orgánom, inou 
štátnou inšpekčnou organizáciou alebo inou súkromnou inšpekčnou 
organizáciou nachádzajúcou sa v inom členskom štáte, ak sú tieto 
produkty v súlade s týmto nariadením. Predovšetkým sa nesmú vyko
návať žiadne úradné kontroly a iné úradné činnosti okrem úradných 
kontrol a iných úradných činností stanovených podľa nariadenia (EÚ) 
2017/625 a za úradné kontroly a iné úradné činnosti sa nesmú vyberať 
žiadne iné poplatky okrem poplatkov stanovených v kapitole VI uvede
ného nariadenia. 

ODDIEL 2 

Informácie, predkladanie správ a súvisiace ustanovenia 

Článok 51 

Informácie týkajúce sa odvetvia ekologickej poľnohospodárskej 
výroby a obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej 

výroby 

1. Členské štáty zasielajú Komisii každý rok informácie potrebné na 
vykonávanie a monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia. Pokiaľ je 
to možné, takéto informácie vychádzajú z osvedčených zdrojov údajov. 
Komisia vezme do úvahy potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi 
ich potenciálnymi zdrojmi, predovšetkým ich prípadné využitie na 
štatistické účely. 

2. Komisia prijme vykonávacie akty, pokiaľ ide o systém, ktorý sa 
má použiť na zasielanie informácií uvedených v odseku 1, o podrobné 
vymedzenie informácií, ktoré sa majú zasielať, a o dátum, do ktorého sa 
informácie majú zaslať. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

▼B
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Článok 52 

Informácie týkajúce sa príslušných orgánov, štátnych inšpekčných 
organizácií a súkromných inšpekčných organizácií 

1. Členské štáty vedú pravidelne aktualizovaný zoznam: 

a) s názvami a adresami príslušných orgánov a 

b) s názvami, adresami a číselnými kódmi štátnych inšpekčných orga
nizácií a súkromných inšpekčných organizácií. 

Členské štáty zasielajú uvedené zoznamy a ich akékoľvek zmeny 
Komisii a zverejňujú ich, s výnimkou, ak sa už takéto zasielanie 
a zverejňovanie uskutočňuje podľa článku 4 ods. 4 nariadenia (EÚ) 
2017/625. 

2. Komisia na základe informácií stanovených podľa odseku 1 pravi
delne uverejňuje na internete aktualizovaný zoznam štátnych inšpekč
ných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uvedených 
v odseku 1 písm. b). 

Článok 53 

Výnimky, povolenia a správa 

1. Platnosť výnimiek z používania ekologického rastlinného množi
teľského materiálu a z používania zvierat z ekologických chovov, ktoré 
sú uvedené v časti I bode 1.8.5 prílohy II a v časti II bodoch 1.3.4.3 
a 1.3.4.4 prílohy II s výnimkou časti II bodu 1.3.4.4.2 prílohy II, sa 
skončí 31. decembra 2035. 

2. Od 1. januára 2028 je Komisia na základe záverov predložených 
v správe uvedenej v odseku 7 tohto článku, ktoré sa týkajú dostupnosti 
ekologického rastlinného množiteľského materiálu a zvierat, splnomoc
nená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54, ktorými sa mení 
toto nariadenie takto: 

a) ukončením platnosti výnimiek uvedených v časti I bode 1.8.5 prílo
hy II a v časti II bodoch 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II s výnimkou časti 
II bodu 1.3.4.4.2 prílohy II k skoršiemu dátumu než k 31. decembru 
2035 alebo predĺžením ich platnosti aj po uvedenom dátume, alebo 

b) ukončením platnosti výnimky uvedenej v časti II bode 1.3.4.4.2 
prílohy II. 

3. Od 1. januára 2026 je Komisia splnomocnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 54, ktorými sa mení článok 26 ods. 2 písm. b) 
tak, že sa rozšíri rozsah pôsobnosti informačného systému uvedeného 
v článku 26 ods. 2 na mládky, a časť II bod 1.3.4.3 prílohy II tak, aby 
sa výnimky týkajúce sa mládok zakladali na údajoch zozbieraných 
v súlade s týmto systémom. 

▼B
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4. Od 1. januára 2025 je Komisia splnomocnená prijímať delegované 
akty v súlade s článkom 54, ktorými sa na základe informácií o dostup
nosti bielkovinového krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
pre hydinu a ošípané, ktoré poskytnú členské štáty v súlade s odsekom 
6 tohto článku, alebo na základe informácií nachádzajúcich sa v správe 
uvedenej v odseku 7 tohto článku ukončuje platnosť povolení používať 
neekologické bielkovinové krmivo vo výžive hydiny a ošípaných 
uvedených v časti II bode 1.9.3.1 písm. c) a bode 1.9.4.2 písm. c) 
prílohy II k skoršiemu dátumu než 31. decembru 2025 alebo ktorými 
sa predlžuje ich platnosť na obdobie po uvedenom dátume. 

5. V prípade, že Komisia predlžuje platnosť výnimiek alebo povolení 
uvedených v odsekoch 2, 3 a 4, robí to len dovtedy, kým má informácie 
potvrdzujúce nedostupnosť dotknutého rastlinného množiteľského mate
riálu, zvierat a krmiva na trhu Únie, ktoré jej poskytujú najmä členské 
štáty v súlade s odsekom 6. 

6. Členské štáty každý rok do 30. júna sprístupňujú Komisii 
a ostatným členským štátom: 

a) informácie uvedené v databáze uvedenej v článku 26 ods. 1, ako aj 
informácie uvedené v systémoch uvedených v článku 26 ods. 2 
a prípadne v systémoch uvedených v článku 26 ods. 3; 

b) informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou I bodom 1.8.5 
prílohy II a s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II a 

c) informácie o dostupnosti bielkovinového krmiva z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby pre hydinu a ošípané na trhu Únie 
a o povoleniach udelených v súlade s časťou II bodmi 1.9.3.1 
písm. c) a 1.9.4.2 písm. c) prílohy II. 

7. Komisia do 31. decembra 2025 predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o dostupnosti nasledujúcich položiek na trhu Únie, a ak 
je to relevantné, o príčinách obmedzeného prístupu k nim: 

a) ekologický rastlinný množiteľský materiál; 

b) zvieratá z ekologických chovov, na ktoré sa vzťahujú výnimky 
uvedené v časti II bodoch 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II; 

c) bielkovinové krmivo z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
určené na výživu hydiny a ošípaných podliehajúce povoleniam 
uvedeným v časti II bodoch 1.9.3.1 písm. c) a 1.9.4.2 písm. c) 
prílohy II. 

Komisia pri vypracúvaní tejto správy zohľadní predovšetkým údaje 
zozbierané v súlade s článkom 26 a informácie týkajúce sa výnimiek 
a povolení uvedených v odseku 6 tohto článku. 

▼B
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KAPITOLA IX 

PROCEDURÁLNE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ODDIEL 1 

Procedurálne ustanovenia 

Článok 54 

Vykonávanie delegovania právomoci 

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za 
podmienok stanovených v tomto článku. 

2. ►C1 Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 
ods. 6, článku 9 ods. 11, článku 10 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 
ods. 3, článku 14 ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 16 ods. 2, článku 17 
ods. 2, článku 18 ods. 2, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 1, článku 22 
ods. 1, článku 23 ods. 2, článku 24 ods. 6, článku 30 ods. 7, článku 32 
ods. 4, článku 33 ods. 6, článku 34 ods. 8, článku 35 ods. 9, článku 36 
ods. 3, článku 38 ods. 8, článku 40 ods. 11, článku 44 ods. 2, článku 46 
ods. 7, článku 48 ods. 4, článku 53 ods. 2, 3 a 4, článku 57 ods. 3 a v 
článku 58 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 
17. júna 2018. ◄ Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného 
obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako 
dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom 
každého obdobia. 

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 6, článku 9 
ods. 11, článku 10 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 3, článku 14 
ods. 2, článku 15 ods. 2, článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 2, článku 18 
ods. 2, článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 23 
ods. 2, článku 24 ods. 6, článku 30 ods. 7, článku 32 ods. 4, článku 33 
ods. 6, článku 34 ods. 8, článku 35 ods. 9, článku 36 ods. 3, článku 38 
ods. 8, článku 40 ods. 11, článku 44 ods. 2, článku 46 ods. 7, článku 48 
ods. 4, článku 53 ods. 2, 3 a 4, článku 57 ods. 3 a v článku 58 ods. 2 
môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhod
nutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delego
vaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. 

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi 
určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanove
nými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. 

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európ
skemu parlamentu a Rade. 

▼B
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6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 6, článku 9 ods. 11, 
článku 10 ods. 5, článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 3, článku 14 ods. 2, 
článku 15 ods. 2, článku 16 ods. 2, článku 17 ods. 2, článku 18 ods. 2, 
článku 19 ods. 2, článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 23 ods. 2, 
článku 24 ods. 6, článku 30 ods. 7, článku 32 ods. 4, článku 33 ods. 6, 
článku 34 ods. 8, článku 35 ods. 9, článku 36 ods. 3, článku 38 ods. 8, 
článku 40 ods. 11, článku 44 ods. 2, článku 46 ods. 7, článku 48 ods. 4, 
článku 53 ods. 2, 3 a 4, článku 57 ods. 3 a podľa článku 58 ods. 2 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uply
nutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parla
mentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace. 

Článok 55 

Postup výboru 

1. Komisii pomáha výbor nazvaný „Výbor pre ekologickú poľnohos
podársku výrobu“. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011. 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5. 

4. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh 
vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek naria
denia (EÚ) č. 182/2011. 

ODDIEL 2 

Zrušenie a prechodné a záverečné ustanovenia 

Článok 56 

Zrušenie 

Nariadenie (ES) č. 834/2007 sa zrušuje. 

Uvedené nariadenie sa však naďalej uplatňuje na účely dokončenia 
preskúmania nevybavených žiadostí tretích krajín, ako sa stanovuje 
v článku 58 tohto nariadenia. 

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie. 

▼B
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Článok 57 

Prechodné opatrenia týkajúce sa štátnych inšpekčných organizácií 
a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 

ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 

1. Platnosť uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií udeleného podľa článku 33 ods. 3 nariade
nia (ES) č. 834/2007 sa skončí najneskôr 31. decembra 2023. 

2. Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam štát
nych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií 
uznaných podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 
a prostredníctvom vykonávacích aktov môže tento zoznam meniť. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 55 ods. 2. 

3. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, pokiaľ ide o informá
cie, ktoré majú zasielať štátne inšpekčné organizácie a súkromné 
inšpekčné organizácie uvedené v odseku 2 tohto článku a ktoré Komisia 
potrebuje na účely dohľadu nad ich uznaním, ako aj na účely vykoná
vania tohto dohľadu, a to aj prostredníctvom preskúmania na mieste. 

Článok 58 

Prechodné opatrenia týkajúce sa žiadostí tretích krajín 
predložených podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 

1. Komisia dokončí preskúmanie žiadostí tretích krajín, ktoré boli 
predložené podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 
a ktoré sú nevybavené k 17. júnu 2018. Uvedené nariadenie sa uplat 
ňuje na preskúmanie takýchto žiadostí. 

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 54, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením procedu
rálnych pravidiel potrebných na preskúmanie žiadostí uvedených 
v odseku 1 tohto článku vrátane informácií, ktoré majú tretie krajiny 
predložiť. 

Článok 59 

Prechodné opatrenia týkajúce sa prvého uznania štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií 

Odchylne od dátumu začatia uplatňovania uvedeného v článku 61 
druhom odseku sa článok 46 uplatňuje od 17. júna 2018, ak je to 
potrebné na účely umožnenia včasného uznania štátnych inšpekčných 
organizácií a súkromných inšpekčných organizácií. 

▼B
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Článok 60 

Prechodné opatrenia týkajúce sa zásob produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby vyrobených v súlade 

s nariadením (ES) č. 834/2007 

Produkty vyrobené v súlade s nariadením (ES) č. 834/2007 pred 
1. januárom 2021 možno po uvedenom dátume umiestňovať na trh až 
do vyčerpania zásob. 

Článok 61 

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 1. januára 2021. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo 
všetkých členských štátoch. 

▼B
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PRÍLOHA I 

ĎALŠIE PRODUKTY PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 1 

— Kvasnice používané ako potravina alebo krmivo, 

— maté, kukurica cukrová, listy viniča, palmové jadrá, chmeľové výhonky a iné 
podobné jedlé časti rastlín a produkty vyrobené z nich, 

— morská soľ a iné soli do potravín a krmív, 

— zámotok priadky morušovej spôsobilý na zmotávanie, 

— prírodné gumy a živice, 

— včelí vosk, 

— esenciálne oleje, 

— zátky z prírodného korku, neaglomerované a bez spojív, 

— bavlna, česaná alebo nečesaná, 

— vlna, česaná alebo nečesaná, 

— surové kože a neošetrené kožky, 

— tradičné rastlinné prípravky. 
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PRÍLOHA II 

PODROBNÉ PRAVIDLÁ VÝROBY UVEDENÉ V KAPITOLE III 

Časť I: Pravidlá rastlinnej výroby 

Okrem pravidiel výroby stanovených v článkoch 9 až 12 sa na ekologickú 
rastlinnú výrobu uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti. 

1. Všeobecné požiadavky 

1.1. Ekologické plodiny, okrem plodín, ktoré rastú prirodzene vo vode, sa 
pestujú v živej pôdnej vrstve alebo v živej pôdnej vrstve zmiešanej 
s materiálmi a produktmi povolenými v ekologickej poľnohospodár
skej výrobe alebo hnojenej takýmito materiálmi a produktmi, pričom 
táto pôda je spojená s podornicovou vrstvou a so skalným podložím. 

1.2. Zakazuje sa hydroponická výroba, ktorá predstavuje spôsob pestovania 
rastlín, ktoré nerastú prirodzene vo vode, s koreňmi len v roztoku živín 
alebo v inertnom prostredí, do ktorého sa roztok živín pridáva. 

1.3. Odchylne od bodu 1.1 sa povoľuje výroba klíčkov vlhčením semien 
a získavanie hlávok endívie aj ponorením do čistej vody. 

1.4. Odchylne od bodu 1.1 sa povoľujú tieto postupy: 

a) pestovanie rastlín na účely výroby okrasných rastlín a bylín v kveti
náčoch, ktoré sú určené na predaj konečnému spotrebiteľovi spolu 
s kvetináčom; 

b) pestovanie semenáčikov alebo priesad v kontajneroch na účely 
ďalšieho presadenia. 

1.5. Odchylne od bodu 1.1 sa pestovanie plodín v skleníkoch s betónovými 
korytami povoľuje len na plochách, ktoré boli pre uvedený postup 
certifikované ako ekologické pred 28. júnom 2017 vo Fínsku, Švédsku 
a Dánsku. Nepovoľuje sa žiadne rozširovanie týchto plôch. 

Platnosť tejto výnimky sa skončí 31. decembra 2030. 

Do 31. decembra 2025 Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade správu o využívaní skleníkov s betónovými korytami v ekolo
gickom poľnohospodárstve. K uvedenej správe môže byť prípadne 
priložený legislatívny návrh týkajúci sa používania skleníkov s betóno
vými korytami v ekologickom poľnohospodárstve. 

1.6. Všetkými technikami používanými v rastlinnej výrobe sa predchádza 
tomu, aby sa akýmkoľvek spôsobom prispievalo ku kontaminácii 
životného prostredia, alebo sa nimi takéto prispievanie minimalizuje. 

1.7. Konverzia 

1.7.1. Aby sa rastliny a rastlinné produkty mohli považovať za produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, musia sa v období konverzie 
na príslušných parcelách uplatňovať pravidlá výroby stanovené 
v tomto nariadení aspoň počas dvoch rokov pred ich vysiatím, alebo 
pokiaľ ide o trávne porasty alebo viacročné krmoviny, aspoň počas 
dvoch rokov pred tým, ako sa použijú ako krmivo z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, alebo pokiaľ ide o viacročné plodiny iné 
ako krmoviny, aspoň počas troch rokov pred prvým zberom produktov 
ekologickej poľnohospodárskej výroby. 
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1.7.2. Ak bola pôda alebo jeden alebo viacero z jej pozemkov kontamino
vaných produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, príslušný orgán môže 
rozhodnúť, že sa pre túto pôdu alebo pozemky obdobie konverzie 
uvedené v bode 1.7.1 predĺži. 

1.7.3. Príslušný orgán v prípade ošetrenia produktom alebo látkou, ktorý(-á) 
nie je povolený(-á) na používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe, vyžaduje nové obdobie konverzie v súlade s bodom 1.7.1. 

Uvedené obdobie možno skrátiť v týchto dvoch prípadoch: 

a) pri ošetrení produktom alebo látkou, ktorý(-á) nie je povolený(-á) 
na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako súčasť 
povinných opatrení na kontrolu škodcov alebo buriny vrátane 
karanténnych organizmov alebo inváznych druhov, ktoré uložil 
príslušný orgán dotknutého členského štátu; 

b) pri ošetrení produktom alebo látkou, ktorý(-á) nie je povolený(-á) 
na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako súčasť 
vedeckých testov schválených príslušným orgánom dotknutého 
členského štátu. 

1.7.4. V prípadoch uvedených v bodoch 1.7.2 a 1.7.3 sa dĺžka obdobia 
konverzie určí s prihliadnutím na tieto požiadavky: 

a) proces rozkladu dotknutého produktu alebo látky musí zaručovať 
na konci obdobia konverzie zanedbateľnú hladinu rezíduí v pôde 
a v prípade viacročných plodín v rastline; 

b) dotknutá úroda sa po ošetrení nesmie umiestňovať na trhu ako 
produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ako 
produkty z konverzie. 

1.7.4.1. Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty o každom 
rozhodnutí, ktorým prijmú záväzné opatrenia týkajúce sa ošetrovania 
produktom alebo látkou, ktoré nie sú povolené na používanie v ekolo
gickej poľnohospodárskej výrobe. 

1.7.4.2. V prípade ošetrenia produktom alebo látkou, ktoré nie sú povolené na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, sa bod 1.7.5 
písm. b) neuplatňuje. 

1.7.5. V prípade pôdy spojenej s ekologickou živočíšnou výrobou: 

a) pravidlá konverzie sa uplatňujú na celú plochu výrobnej jednotky, 
na ktorej sa produkuje krmivo pre zvieratá; 

b) bez ohľadu na písmeno a) možno obdobie konverzie pre pastviny 
a voľné plochy využívané druhmi, ktoré nepatria k bylinožravcom, 
skrátiť na jeden rok. 

1.8. Pôvod rastlín vrátane rastlinného množiteľského materiálu 

1.8.1. Na výrobu rastlín a rastlinných produktov iných ako rastlinného 
množiteľského materiálu sa používa iba ekologický rastlinný množi
teľský materiál. 
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1.8.2. Na účely získania ekologického rastlinného množiteľského materiálu, 
ktorý sa má používať na výrobu iných produktov, ako je rastlinný 
množiteľský materiál, bola materská rastlina a v náležitom prípade 
iné rastliny určené na produkciu rastlinného množiteľského materiálu 
vyprodukované v súlade s týmto nariadením aspoň počas obdobia 
jednej generácie alebo v prípade viacročných plodín aspoň počas 
obdobia jednej generácie v priebehu dvoch vegetačných období. 

1.8.3. Pri výbere ekologického rastlinného množiteľského materiálu prevádz
kovatelia uprednostňujú ekologický rastlinný množiteľský materiál 
vhodný pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

1.8.4. Ekologické šľachtiteľské aktivity na účely výroby ekologických odrôd 
vhodných pre ekologickú poľnohospodársku výrobu sa vykonávajú 
v ekologických podmienkach a zameriavajú sa na zlepšenie genetickej 
diverzity, spoliehanie sa na prirodzenú reprodukčnú schopnosť, ako aj 
na agronomickú úžitkovosť, odolnosť voči chorobám a adaptáciu na 
rôznu miestnu pôdu a klimatické podmienky. 

Všetky postupy množenia s výnimkou meristémovej kultúry sa vyko
návajú v rámci certifikovaného ekologického obhospodarovania. 

1.8.5. Používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a neekolo
gického rastlinného množiteľského materiálu 

1.8.5.1. Odchylne od bodu 1.8.1 platí, že ak údaje zozbierané v databáze 
uvedenej v článku 26 ods. 1 alebo v systéme uvedenom v článku 
26 ods. 2 písm. a) poukazujú na to, že nie sú splnené kvalitatívne 
alebo kvantitatívne potreby prevádzkovateľa v súvislosti s príslušným 
ekologickým rastlinným množiteľským materiálom, s výnimkou seme
náčikov, príslušné orgány môžu povoliť používanie rastlinného množi
teľského materiálu z konverzie alebo neekologického rastlinného 
množiteľského materiálu za podmienok ustanovených v bodoch 
1.8.5.3, 1.8.5.4 a 1.8.5.5. 

Pred požiadaním o každú takúto výnimku prevádzkovateľ nahliadne 
do databázy uvedenej v článku 26 ods. 1 alebo do systému uvedeného 
v článku 26 ods. 2 písm. a) s cieľom overiť, či je jeho žiadosť 
odôvodnená. 

1.8.5.2. Štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie 
uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 môžu prevádzkovateľom v tretích 
krajinách povoliť používanie rastlinného množiteľského materiálu 
z konverzie alebo neekologického rastlinného množiteľského materiálu 
v ekologickej výrobnej jednotke, ak ekologický rastlinný množiteľský 
materiál nie je k dispozícii v dostatočnej kvalite či v dostatočnom 
množstve na území tretej krajiny, v ktorej sa prevádzkovateľ nachádza, 
za podmienok stanovených v bodoch 1.8.5.3, 1.8.5.4 a 1.8.5.5. 

1.8.5.3. Neekologický rastlinný množiteľský materiál sa nesmie ošetrovať 
inými prípravkami na ochranu rastlín, ako sú prípravky povolené na 
ošetrenie osiva v súlade s článkom 24 ods. 1 tohto nariadenia, okrem 
prípadu keď príslušný orgán dotknutého členského štátu v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 pred
písal na rastlinolekárske účely chemické ošetrenie všetkých odrôd 
daného druhu na ploche, na ktorej sa má predmetný rastlinný množi
teľský materiál použiť. 

1.8.5.4. Povolenie na používanie rastlinného množiteľského materiálu 
z konverzie alebo neekologického rastlinného množiteľského materiálu 
sa udelí pred siatím plodiny. 
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1.8.5.5. Povolenie na používanie rastlinného množiteľského materiálu 
z konverzie alebo neekologického rastlinného množiteľského materiálu 
sa udelí iba jednotlivým používateľom vždy iba na jednu sezónu 
a príslušný orgán zodpovedný za povolenia uvedie množstvá povole
ného rastlinného množiteľského materiálu. 

1.9. Obhospodarovanie a zúrodňovanie pôdy 

1.9.1. Ekologická rastlinná výroba používa postupy obrábania a pestovania, 
ktorými sa zachováva alebo zvyšuje obsah organickej hmoty v pôde, 
zvyšuje stabilita a biodiverzita pôdy a zabraňuje zhutňovaniu pôdy 
a pôdnej erózii. 

1.9.2. Úrodnosť a biologická aktivita pôdy sa zachovávajú a zvyšujú: 

a) okrem prípadu trávnych porastov alebo viacročných krmovín, 
viacročným striedaním plodín vrátane používania povinných stru
kovín ako hlavných alebo krycích plodín osevného postupu a iných 
plodín využívaných ako zelené hnojivo; 

b) v prípade skleníkov alebo viacročných plodín iných ako krmoviny 
krátkodobými plodinami využívanými ako zelené hnojivo a struko
vinami, ako aj využívaním rastlinnej diverzity, a 

c) vo všetkých prípadoch používaním maštaľného hnoja alebo orga
nickej hmoty, pokiaľ možno kompostovaných, pochádzajúcich 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

1.9.3. Ak výživové potreby rastlín nemožno zabezpečiť prostredníctvom 
opatrení stanovených v bodoch 1.9.1 a 1.9.2, použijú sa len hnojivá 
a pôdne pomocné látky povolené podľa článku 24 na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a len v nevyhnutnom 
rozsahu. Prevádzkovatelia vedú záznamy o použití uvedených 
produktov. 

1.9.4. Celkové množstvo maštaľného hnoja, ako sa vymedzuje v smernici 
91/676/EHS, používané vo výrobných jednotkách v období konverzie 
a v ekologických výrobných jednotkách nesmie presiahnuť 170 kg 
dusíka za rok na hektár používanej poľnohospodárskej plochy. Táto 
hraničná hodnota sa uplatňuje len na použitie maštaľného hnoja, suše
ného maštaľného hnoja a dehydrovaného hydinového trusu, kompos
tovaných exkrementov zvierat vrátane hydinového trusu, kompostova
ného maštaľného hnoja a tekutých exkrementov zvierat. 

1.9.5. Prevádzkovatelia poľnohospodárskych podnikov môžu uzatvárať 
písomné dohody o spolupráci na účely aplikácie nadbytočného hnoja 
z ekologických poľnohospodárskych jednotiek výhradne s prevádzko
vateľmi iných poľnohospodárskych podnikov a hospodárstvami, ktoré 
dodržiavajú súlad s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby. 
Maximálna hraničná hodnota uvedená v bode 1.9.4 sa vypočíta na 
základe všetkých ekologických výrobných jednotiek zapojených do 
takej spolupráce. 

1.9.6. Na zlepšenie celkového stavu pôdy alebo dostupnosti živín v pôde 
alebo v plodinách možno použiť prípravky z mikroorganizmov. 

1.9.7. Na aktiváciu kompostu možno použiť vhodné rastlinné prípravky 
a prípravky z mikroorganizmov. 
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1.9.8. Nesmú sa používať minerálne dusíkaté hnojivá. 

1.9.9. Biodynamické prípravky sa môžu používať. 

1.10. Ochrana proti škodcom a burinám 

1.10.1. Predchádzanie škodám, ktoré spôsobujú škodcovia a buriny, sa zakladá 
predovšetkým na ochrane prostredníctvom: 

— prirodzených nepriateľov, 

— výberu druhov, odrôd a heterogénneho materiálu, 

— striedania plodín, 

— techník pestovania, ako sú napríklad biofumigácia, mechanické 
a fyzikálne metódy, a 

— tepelných procesov, ako sú napríklad solarizácia a v prípade chrá
nených plodín plytké ošetrenie pôdy parou (do maximálnej hĺbky 
10 cm). 

1.10.2. Pokiaľ rastliny nemožno náležite chrániť pred škodcami prostredníc
tvom opatrení stanovených v bode 1.10.1 alebo v prípade preukáza
ného ohrozenia plodín, použijú sa len produkty a látky povolené podľa 
článkov 9 a 24 na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe 
a len v nevyhnutnom rozsahu. Prevádzkovatelia vedú záznamy, ktoré 
preukazujú nutnosť použitia týchto produktov. 

1.10.3. V prípade produktov a látok používaných v pasciach alebo dávkova 
čoch, s výnimkou feromónov, pasce alebo dávkovače zamedzujú uvoľ
neniu produktov a látok do životného prostredia a zabraňujú kontaktu 
medzi produktmi a látkami a pestovanými plodinami. Všetky pasce 
vrátane feromónových pascí sa po použití pozbierajú a bezpečne zlik
vidujú. 

1.11. Produkty používané na čistenie a dezinfekciu 

Na uvedený účel sa používajú len tie produkty na čistenie a dezinfekciu 
v rastlinnej výrobe, ktoré boli povolené podľa článku 24 na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

1.12. Povinnosť viesť záznamy 

Prevádzkovatelia vedú záznamy o dotknutých pozemkoch a o množstve 
úrody. 

1.13. Príprava nespracovaných produktov 

Ak sa na rastlinách vykonávajú operácie prípravy, iné ako spracovanie, 
uplatňujú sa na takéto operácie mutatis mutandis všeobecné požia
davky stanovené v časti IV bodoch 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 2.2.3. 

2. Podrobné pravidlá v prípade špecifických rastlín a rastlinných 
produktov 

2.1. Pravidlá výroby húb 

Na výrobu húb možno používať substráty, ak sú zložené len z týchto 
zložiek: 
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a) maštaľný hnoj a exkrementy zvierat: 

i) buď z ekologických výrobných jednotiek, alebo z jednotiek 
v období konverzie v druhom roku obdobia konverzie, alebo 

ii) uvedené v bode 1.9.3, len ak produkt uvedený v bode i) nie je 
k dispozícii a za predpokladu, že tento maštaľný hnoj a exkre
menty zvierat nepresiahnu 25 hmotnostných % všetkých zložiek 
substrátu pred kompostovaním okrem materiálu na zakrytie 
a pridanej vody; 

b) produkty poľnohospodárskeho pôvodu iné ako tie, ktoré sú 
uvedené v písmene a), pochádzajúce z ekologických výrobných 
jednotiek; 

c) rašelina neošetrená chemickými produktmi; 

d) drevo neošetrené chemickými produktmi po sťatí; 

e) minerálne produkty uvedené v bode 1.9.3, voda a pôda. 

2.2. Pravidlá zberu voľne rastúcich rastlín 

Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí prirodzene rastúcich v prírod
ných oblastiach, lesoch a poľnohospodárskych oblastiach sa považuje 
za spôsob ekologickej poľnohospodárskej výroby za predpokladu, že: 

a) sa tieto oblasti počas obdobia minimálne troch rokov pred zberom 
neošetrili inými produktmi alebo látkami ako tými, ktoré sú povo
lené podľa článkov 9 a 24 na používanie v ekologickej poľnohos
podárskej výrobe; 

b) zber nemá vplyv na stabilitu prirodzeného biotopu ani na zacho
vanie druhov v oblasti zberu. 

Časť II: Pravidlá živočíšnej výroby 

Okrem pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 10, 11 a 14 sa na ekologickú 
živočíšnu výrobu uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti. 

1. Všeobecné požiadavky 

1.1. S výnimkou včelárstva sa živočíšna výroba bez pôdy zakazuje 
v prípade, keď poľnohospodár, ktorý má v úmysle prevádzkovať 
ekologickú živočíšnu výrobu, nehospodári na poľnohospodárskej 
pôde a nemá uzavretú písomnú dohodu o spolupráci s poľnohospo
dárom v súvislosti s využívaním ekologických výrobných jednotiek 
alebo výrobných jednotiek v období konverzie pre hospodárske zvie
ratá vo svojom chove. 

1.2. Konverzia 

1.2.1. V prípade súbežného začatia konverzie výrobnej jednotky vrátane 
pasienkov alebo akejkoľvek pôdy využívanej na produkciu krmív 
pre zvieratá a zvierat prítomných v tejto výrobnej jednotke na začiatku 
obdobia jej konverzie, ako sa uvádza v časti I bodoch 1.7.1 a 1.7.5 
písm. b), možno zvieratá a živočíšne produkty považovať za produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby na konci obdobia konverzie 
výrobnej jednotky, a to aj v prípade, keď je obdobie konverzie stano
vené v bode 1.2.2 tejto časti pre príslušný druh zvierat dlhšie ako 
obdobie konverzie pre výrobnú jednotku. 
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Odchylne od bodu 1.4.3.1 sa v prípade takej súbežnej konverzie 
a počas obdobia konverzie výrobnej jednotky zvieratá nachádzajúce 
sa v tejto výrobnej jednotke od začiatku obdobia konverzie môžu 
kŕmiť krmivom z konverzie vyrobeným vo výrobnej jednotke v období 
konverzie počas prvého roka konverzie a/alebo krmivom v súlade 
s bodom 1.4.3.1 a/alebo krmivom z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby. 

Zvieratá z neekologických chovov sa môžu do výrobnej jednotky 
v období konverzie začleniť po začatí obdobia konverzie v súlade 
s bodom 1.3.4. 

1.2.2. Obdobia konverzie špecifické pre konkrétny druh chovaných zvierat sa 
stanovujú takto: 

a) 12 mesiacov v prípade hovädzieho dobytka a koňovitých zvierat na 
produkciu mäsa a v každom prípade nie menej ako tri štvrtiny ich 
života; 

b) šesť mesiacov v prípade oviec, kôz a ošípaných a zvierat na 
produkciu mlieka; 

c) 10 týždňov v prípade hydiny na produkciu mäsa, okrem pekin
ských kačíc, privezenej pred dosiahnutím veku troch dní; 

d) sedem týždňov v prípade pekinských kačíc privezených pred 
dosiahnutím veku troch dní; 

e) šesť týždňov v prípade hydiny na produkciu vajec prinesenej pred 
dosiahnutím veku troch dní; 

f) 12 mesiacov v prípade včiel. 

Počas obdobia konverzie sa vosk nahradí voskom pochádzajúcim 
z ekologického včelárstva. 

Možno však použiť aj neekologický včelí vosk: 

i) ak včelí vosk z ekologického včelárstva nie je na trhu k dispo
zícii; 

ii) ak preukázateľne nie je kontaminovaný produktmi alebo 
látkami nepovolenými na používanie v ekologickej poľnohos
podárskej výrobe; a 

iii) pod podmienkou, že pochádza z viečok; 

g) tri mesiace v prípade králikov; 

h) 12 mesiacov v prípade raticovej zveri. 

1.3. Pôvod zvierat 

1.3.1. Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá týkajúce sa konverzie, hospo
dárske zvieratá v ekologickej živočíšnej výrobe sa narodia alebo 
vyliahnu a chovajú v ekologických výrobných jednotkách. 

1.3.2. Pokiaľ ide o plemenitbu zvierat v ekologických chovoch: 
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a) pri reprodukcii sa používajú prirodzené metódy; povoľuje sa však 
umelé oplodnenie; 

b) reprodukcia sa nesmie vyvolávať alebo sa jej brániť podávaním 
hormónov ani iných látok s podobným účinkom, okrem spôsobu 
veterinárnej terapeutickej liečby v prípade jednotlivého zvieraťa; 

c) iné formy umelej reprodukcie, ako je klonovanie alebo prenos 
embryí, sa nesmú používať; 

d) výber plemien je primeraný zásadám ekologickej poľnohospodár
skej výroby, zabezpečuje sa ním vysoká úroveň dobrých životných 
podmienok zvierat a prispieva sa ním k predchádzaniu akého
koľvek utrpenia zvierat a k zabráneniu potrebe mrzačenia zvierat. 

1.3.3. Prevádzkovatelia pri výbere plemien alebo línií zvážia uprednostnenie 
plemien alebo línií s vysokým stupňom genetickej diverzity, schop
nosti zvierat prispôsobiť sa miestnym podmienkam, ich plemennej 
hodnoty, dĺžky života, životaschopnosti a odolnosti voči chorobám 
alebo zdravotným problémom, a to bez zhoršenia ich dobrých život
ných podmienok. Okrem toho sa plemená alebo línie zvierat vyberajú 
s cieľom predchádzať konkrétnym chorobám alebo zdravotným 
problémom spojeným s niektorými plemenami alebo líniami používa
nými v intenzívnom chove, ako je napríklad stresový syndróm ošípa
ných, ktorý môže prípadne spôsobovať PSE mäso (pale-soft-exudative 
– bledé, mäkké, vodnaté mäso), náhly úhyn, spontánny potrat a kompli
kované pôrody vyžadujúce použitie cisárskeho rezu. Uprednostňujú sa 
pôvodné plemená a línie. 

Prevádzkovatelia použijú na účely výberu plemien a línií v súlade 
s prvým odsekom informácie, ktoré sú k dispozícii v systémoch 
uvedených v článku 26 ods. 3. 

1.3.4. Použitie zvierat z neekologického chovu 

1.3.4.1. Odchylne od bodu 1.3.1 sa zvieratá z neekologického chovu môžu 
doviezť do ekologickej výrobnej jednotky na účely plemenitby 
v prípade, že je chov dotknutých plemien ohrozený v zmysle článku 28 
ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a aktov prijatých na 
jeho základe. V takom prípade nie je nutné, aby boli zvieratá týchto 
plemien nezapustené. 

1.3.4.2. Odchylne od bodu 1.3.1 sa v prípade obnovy včelstiev môže v ekolo
gickej výrobnej jednotke 20 % včelích kráľovien a rojov za rok 
nahradiť včelími kráľovnami a rojmi z neekologických chovov pod 
podmienkou, že včelie kráľovné a roje sa umiestnia do úľov s plástmi 
alebo medzistenami pochádzajúcimi z ekologických výrobných jedno
tiek. V každom prípade možno jeden roj alebo jednu včeliu kráľovnú 
za rok nahradiť neekologickým rojom alebo včeľou kráľovnou. 

1.3.4.3. Odchylne od bodu 1.3.1 platí, že ak sa kŕdeľ zostavuje po prvý raz, 
obnovuje sa alebo sa znovu zostavuje, príslušný orgán môže v prípade, 
keď nie je možné splniť kvalitatívne a kvantitatívne potreby poľno
hospodárov, rozhodnúť, že sa do výrobnej jednotky určenej na ekolo
gický chov hydiny môže umiestniť hydina z neekologického chovu 
pod podmienkou, že mládky na produkciu vajec a hydina na výrobu 
mäsa majú menej ako tri dni. Produkty, ktoré z nich pochádzajú, sa 
môžu považovať za produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
len ak bolo dodržané obdobie konverzie stanovené v bode 1.2. 
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1.3.4.4. Odchylne od bodu 1.3.1 platí, že ak údaje zozbierané v systéme 
uvedenom v článku 26 ods. 2 písm. b) poukazujú na to, že nie sú 
splnené kvalitatívne alebo kvantitatívne potreby poľnohospodára 
v súvislosti so zvieratami z ekologického chovu, príslušné orgány 
môžu povoliť, aby sa do ekologickej výrobnej jednotky zaradili zvie
ratá z neekologického chovu, s prihliadnutím na podmienky stanovené 
v bodoch 1.3.4.4.1 až 1.3.4.4.4. 

Poľnohospodár pred požiadaním o každú takúto výnimku nahliadne do 
údajov zozbieraných v systéme uvedenom v článku 26 ods. 2 písm. b) 
s cieľom overiť, či je jeho žiadosť odôvodnená. 

V prípade prevádzkovateľov v tretích krajinách môžu štátne inšpekčné 
organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade 
s článkom 46 ods. 1 povoliť zaradenie zvierat z neekologického 
chovu do ekologickej výrobnej jednotky, ak zvieratá z ekologického 
chovu nie sú k dispozícii v dostatočnej kvalite či v dostatočnom množ
stve na území krajiny, v ktorej sa prevádzkovateľ nachádza. 

1.3.4.4.1. V prípade, že sa stádo alebo črieda zostavujú po prvý raz, môžu sa do 
nich na účely plemenitby zaradiť mladé jedince z neekologického 
chovu. Hneď po odstavení musia byť chované v súlade s pravidlami 
ekologickej poľnohospodárskej výroby. Okrem toho sa v deň, keď sa 
tieto zvieratá zaradia do stáda alebo do čriedy, uplatňujú tieto obme
dzenia: 

a) hovädzí dobytok, koňovité zvieratá a raticová zver majú menej ako 
šesť mesiacov; 

b) ovce a kozy majú menej ako 60 dní; 

c) ošípané vážia menej ako 35 kg; 

d) králiky majú menej ako tri mesiace. 

1.3.4.4.2. Na účely plemenitby možno do stáda alebo čriedy na jeho obnovu 
zaradiť dospelé samce a nezapustené samice z neekologického chovu. 
Následne sa chovajú v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospo
dárskej výroby. Okrem toho počet samíc za rok podlieha týmto obme
dzeniam: 

a) môže byť zaradených najviac 10 % dospelých kobýl alebo jalovíc 
a 20 % dospelých samíc ošípaných, oviec, kôz, králikov alebo 
raticovej zveri; 

b) v prípade výrobných jednotiek, v ktorých sa nachádza menej ako 
10 jedincov koňovitých zvierat, raticovej zveri alebo hovädzieho 
dobytka či králikov, alebo menej ako päť jedincov ošípaných, oviec 
alebo kôz, sa každé také obnovenie obmedzí na najviac jedno 
zviera za rok. 

1.3.4.4.3. Percentuálne podiely stanovené v bode 1.3.4.4.2 sa môžu zvýšiť až na 
40 % pod podmienkou, že príslušný orgán potvrdil, že je splnená 
ktorákoľvek z týchto podmienok: 

a) došlo k podstatnému rozšíreniu chovu; 

b) jedno plemeno bolo nahradené iným plemenom; 

c) začalo sa s novou špecializáciou chovu hospodárskych zvierat. 
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1.3.4.4.4. V prípadoch uvedených v bodoch 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 a 1.3.4.4.3 sa 
zvieratá z neekologického chovu môžu považovať za ekologické, len 
ak sa dodrží obdobie konverzie stanovené v bode 1.2. Obdobie 
konverzie stanovené v bode 1.2.2 sa začne najskôr vtedy, keď sa 
zvieratá začlenia do výrobnej jednotky v období konverzie. 

1.3.4.4.5. V prípadoch uvedených v bodoch 1.3.4.4.1 až 1.3.4.4.4 sa zvieratá 
z neekologického chovu buď držia oddelene od ostatných hospodár
skych zvierat, alebo sú identifikovateľné až do skončenia obdobia 
konverzie uvedeného v bode 1.3.4.4.4. 

1.4. Výživa 

1.4.1. Všeobecné požiadavky na výživu 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) krmivo pre hospodárske zvieratá sa získava predovšetkým z poľno
hospodárskeho podniku, kde sa tieto zvieratá chovajú, alebo 
z ekologických výrobných jednotiek, či výrobných jednotiek 
v období konverzie patriacich iným podnikom v tom istom regióne; 

b) hospodárske zvieratá sú kŕmené krmivom z ekologickej poľnohos
podárskej výroby alebo krmivom z konverzie, ktoré spĺňa výživové 
požiadavky daných zvierat v rôznych vývinových štádiách. V živo 
číšnej výrobe nie je povolené reštrikčné kŕmenie, pokiaľ to nie je 
opodstatnené z veterinárnych dôvodov; 

c) hospodárske zvieratá sa nesmú chovať v takých podmienkach alebo 
na takej strave, ktoré môžu podnietiť vznik anémie; 

d) výkrmové postupy vždy rešpektujú obvyklé výživové modely 
jednotlivých druhov a dobré životné podmienky zvierat, a to 
v každej fáze chovu; nútené kŕmenie je zakázané; 

e) s výnimkou ošípaných, hydiny a včiel majú hospodárske zvieratá 
stály prístup na pasienky, a to vždy, keď to podmienky umožňujú, 
alebo stály prístup k objemovému krmivu; 

f) nesmú sa používať rastové stimulátory ani syntetické 
aminokyseliny; 

g) mláďatá sa prednostne počas určitého minimálneho obdobia stano
veného Komisiou v súlade s článkom 14 ods. 3 písm. a) kŕmia 
materským mliekom; počas tohto obdobia sa nesmú používať 
náhradky mlieka s obsahom chemicky syntetizovaných zložiek 
alebo zložiek rastlinného pôvodu; 

h) kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasin
kového pôvodu musia byť ekologické; 

i) neekologické kŕmne suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho 
alebo kvasinkového pôvodu, kŕmne suroviny mikrobiálneho alebo 
minerálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky a technologické 
pomocné látky sa môžu používať len v prípade, že boli povolené 
podľa článku 24 na používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe. 
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1.4.2. Pasenie 

1.4.2.1. Pasenie na ekologickej pôde 

Bez toho, aby bol dotknutý bod 1.4.2.2, zvieratá v ekologických 
chovoch spásajú ekologickú pôdu. Zvieratá z neekologického chovu 
však môžu využívať ekologický pasienok počas obmedzeného obdobia 
každý rok pod podmienkou, že ich chov prebieha na pôde spôsobom 
šetrným k životnému prostrediu podporovaným podľa článkov 23, 25, 
28, 30, 31 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a že sa nenachádzajú na 
tomto ekologickom pasienku súčasne so zvieratami z ekologického 
chovu. 

1.4.2.2. Pasenie na obecných pozemkoch a sezónny presun zvierat 

1.4.2.2.1. Zvieratá v ekologickom chove sa môžu pásť na obecných pozemkoch 
pod podmienkou, že: 

a) obecné pozemky neboli minimálne tri roky ošetrené produktmi 
alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe; 

b) chov všetkých zvierat z neekologického chovu, ktoré využívajú 
obecný pozemok, prebiehal na pôde spôsobom šetrným k životnému 
prostrediu podporovaným podľa článkov 23, 25, 28, 30, 31 a 34 
nariadenia (EÚ) č. 1305/2013; 

c) akékoľvek produkty živočíšnej výroby zo zvierat v ekologických 
chovoch, ktoré boli vyprodukované počas obdobia, keď sa uvedené 
zvieratá pásli na obecných pozemkoch, sa nepovažujú za produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ sa nepreukáže 
dostatočné oddelenie od zvierat z neekologických chovov. 

1.4.2.2.2. Zvieratá v ekologických chovoch počas sezónneho presunu môžu 
spásať neekologickú pôdu, keď sa presúvajú na vlastných nohách 
z jednej spásanej plochy na druhú. Počas uvedeného obdobia sa zvie
ratá v ekologických chovoch držia oddelene od ostatných zvierat. 
Príjem neekologických krmív vo forme trávy a inej vegetácie, ktorú 
zvieratá spásajú, sa povoľuje: 

a) počas maximálne 35 dní, ktoré zahŕňajú cesty tam aj späť, alebo 

b) do maximálne 10 % celkovej ročnej kŕmnej dávky vypočítanej ako 
percentuálny podiel sušiny v krmivách poľnohospodárskeho 
pôvodu. 

1.4.3. Krmivá z konverzie 

1.4.3.1. V prípade poľnohospodárskych podnikov, ktoré prevádzkujú ekolo
gickú živočíšnu výrobu: 

a) môžu priemerne až 25 % kŕmnej zmesi dávok tvoriť krmivá 
z konverzie pochádzajúce z druhého roku obdobia konverzie. 
Tento percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 100 %, ak toto 
krmivo z konverzie pochádza z podniku, v ktorom sa hospodárske 
zvieratá chovajú, a 

b) môže až 20 % celkového priemerného množstva krmív, ktorým sú 
kŕmené hospodárske zvieratá, pochádzať zo spásania alebo žatvy 
trvalých pasienkov, parciel s viacročnými krmovinami alebo s biel
kovinovými plodinami, ktoré boli vysadené v rámci ekologického 
obhospodarovania na pozemkoch v prvom roku obdobia konverzie 
pod podmienkou, že uvedené pozemky sú súčasťou samotného 
podniku. 
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V prípade, že sa na kŕmenie používajú oba druhy krmív z konverzie 
uvedené v písmenách a) a b), celkový spoločný percentuálny podiel 
týchto krmív nesmie prekročiť percentuálny podiel stanovený 
v písmene a). 

1.4.3.2. Údaje uvedené v bode 1.4.3.1 sa vypočítavajú ročne ako percentuálny 
podiel sušiny v krmivách rastlinného pôvodu. 

1.5. Starostlivosť o zdravie 

1.5.1. Prevencia chorôb 

1.5.1.1. Prevencia chorôb sa zakladá na výbere plemena a línie, postupoch 
riadenia chovu, vysokokvalitnom krmive, pohybe, vhodnej hustote 
chovu a na primeranom a vhodnom ustajnení v hygienických 
podmienkach. 

1.5.1.2. Imunologické veterinárne lieky sa môžu používať. 

1.5.1.3. Chemicky syntetizované alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík 
a bolusov zložených zo syntetizovaných alopatických chemických 
molekúl sa nesmú používať na účely preventívnej liečby. 

1.5.1.4. Rastové stimulátory alebo látky podporujúce produkciu (vrátane anti
biotík, kokcidiostatík a iných neprirodzených rast podporujúcich 
prostriedkov) a hormóny a podobné látky na kontrolu reprodukcie 
alebo na iné účely (napríklad indukcia alebo synchronizácia ruje) sa 
nesmú používať. 

1.5.1.5. Ak sú hospodárske zvieratá získané z neekologických výrobných 
jednotiek, uplatňujú sa osobitné opatrenia, ako sú napríklad skrínin
gové testy alebo karanténne obdobia, v závislosti od miestnych okol
ností. 

1.5.1.6. Iba produkty na čistenie a dezinfekciu v budovách a zariadeniach pre 
hospodárske zvieratá, ktoré boli povolené podľa článku 24 na použí
vanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, sa používajú na 
uvedený účel. 

1.5.1.7. Budovy, ohrady, vybavenie a náradie sa dôkladne čistia a dezinfikujú, 
aby sa zabránilo prenosu infekcie a rozmnožovaniu organizmov prená 
šajúcich choroby. Výkaly, moč a nezožratá alebo rozliata potrava sa 
odstraňujú tak často, ako je to potrebné, aby sa minimalizoval zápach 
a aby sa zabránilo prilákaniu hmyzu alebo hlodavcov. Na odstraňo
vanie hmyzu a iných škodcov v budovách a iných zariadeniach, 
v ktorých sa držia hospodárske zvieratá, sa môžu používať prípravky 
proti hlodavcom, ktoré sú určené len na použitie v pasciach, a produkty 
a látky povolené podľa článkov 9 a 24 na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe. 

1.5.2. Veterinárna liečba 

1.5.2.1. V prípade, že napriek preventívnym opatreniam na zabezpečenie 
zdravia zvierat zvieratá ochorejú alebo sa porania, musia sa okamžite 
liečiť a ošetriť. 

1.5.2.2. Choroba sa lieči okamžite s cieľom zabrániť utrpeniu zvieraťa. Ak nie 
je vhodné použiť fytoterapeutické, homeopatické a ďalšie produkty, 
môžu sa v prípade potreby za prísnych podmienok a na zodpovednosť 
veterinárneho lekára použiť chemicky syntetizované alopatické veteri
nárne lieky vrátane antibiotík. Predovšetkým sa stanovia obmedzenia 
v súvislosti s liečebnými postupmi a ochrannými lehotami. 
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1.5.2.3. Kŕmne suroviny minerálneho pôvodu povolené podľa článku 24 na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, výživové 
doplnkové látky povolené podľa článku 24 na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe a fytoterapeutické a homeopatické lieky sa 
používajú prednostne pred liečbou chemicky syntetizovanými alopatic
kými veterinárnymi liekmi vrátane antibiotík pod podmienkou, že ich 
terapeutický účinok je efektívny pre daný druh zvieraťa a stav, pre 
ktorý je liečba určená. 

1.5.2.4. S výnimkou očkovaní, ošetrení proti parazitom a povinných eradikač
ných programov platí, že ak sa zviera alebo skupina zvierat podrobia 
viac ako trom liečebným kúram chemicky syntetizovanými alopatic
kými veterinárnymi liekmi vrátane antibiotík v priebehu 12 mesiacov 
alebo viac ako jednej liečebnej kúre, ak je ich produkčný cyklus kratší 
ako jeden rok, príslušné hospodárske zvieratá ani produkty z nich 
získané sa nepredávajú ako produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby a hospodárske zvieratá musia prejsť obdobiami konverzie 
uvedenými v bode 1.2. 

1.5.2.5. Ochranná lehota medzi posledným podaním chemicky syntetizovaného 
alopatického veterinárneho lieku vrátane antibiotika zvieraťu za 
normálnych podmienok užívania a výrobou ekologických potravín 
z takéhoto zvieraťa je dvojnásobkom ochrannej lehoty uvedenej 
v článku 11 smernice 2001/82/ES a trvá najmenej 48 hodín. 

1.5.2.6. Povoľuje sa liečba súvisiaca s ochranou zdravia ľudí a zvierat uložená 
na základe právnych predpisov Únie. 

1.6. Ustajnenie a umiestnenie a postupy chovu 

1.6.1. Izoláciou, vykurovaním a vetraním budovy sa zabezpečí, aby sa 
prúdenie vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu 
a koncentrácia plynov udržiavali v medziach, ktorými sa zabezpečujú 
dobré životné podmienky zvierat. Budova umožňuje dostatok prirodze
ného vetrania a prístup svetla. 

1.6.2. V oblastiach s vhodnými klimatickými podmienkami, ktoré umožňujú, 
aby zvieratá žili vonku, nie je ustajňovanie a umiestňovanie hospodár
skych zvierat povinné. Zvieratá majú v takých prípadoch prístup 
k prístrešiam alebo miestam v tieni na ochranu pred nepriaznivým 
počasím. 

1.6.3. Hustotou chovu zvierat v budovách sa zabezpečuje pohodlie, dobré 
životné podmienky a druhovo špecifické potreby zvierat, čo závisí 
najmä od druhu, plemena a veku zvierat. Taktiež sa pritom zohľadnia 
behaviorálne potreby zvierat, ktoré závisia najmä od veľkosti skupiny 
a pohlavia zvierat. Optimálna hustota umožní dobré životné 
podmienky zvierat tým, že sa im poskytne dostatočný priestor, aby 
mohli prirodzene stáť, hýbať sa, pokojne si ľahnúť, otočiť sa, očistiť 
sa, zaujať všetky prirodzené polohy a robiť všetky prirodzené pohyby, 
napríklad naťahovanie sa a trepotanie krídlami. 

1.6.4. Dodržiavajú sa minimálne plochy pre vnútorné a vonkajšie priestory 
a technické parametre týkajúce sa ustajnenia a umiestnenia stanovené 
vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 14 ods. 3. 

1.6.5. Voľné plochy môžu byť čiastočne zakryté. Verandy sa nepovažujú za 
voľné plochy. 

▼B
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1.6.6. Celková hustota chovu nesmie presiahnuť limitnú hodnotu 170 kg 
organického dusíka na jeden rok a jeden hektár poľnohospodárskej 
plochy. 

1.6.7. Príslušný orgán na to, aby určil vhodnú hustotu chovu hospodárskych 
zvierat uvedenú v bode 1.6.6, stanoví dobytčie jednotky zodpoveda
júce limitnej hodnote uvedenej v bode 1.6.6, a to na základe číselných 
údajov stanovených v každej zo špecifických požiadaviek pre jednot
livé druhy živočíšnej výroby. 

1.6.8. Klietky, boxy a jednopodlažné usporiadanie klietok na chov hospodár
skych zvierat sa nesmú používať pre žiadny druh hospodárskych 
zvierat. 

1.6.9. Ak sa s hospodárskym zvieraťom z veterinárnych dôvodov zaobchádza 
individuálne, umiestni sa v priestoroch s pevnou podlahou a poskytne 
sa mu slamená alebo iná vhodná podstielka. Dané zviera musí byť 
schopné sa ľahko otočiť a pohodlne si ľahnúť vo vystretej polohe. 

1.6.10. Hospodárske zvieratá v ekologickej živočíšnej výrobe sa nemôžu 
chovať v ohrade na veľmi mokrej alebo močaristej pôde. 

1.7. Dobré životné podmienky zvierat 

1.7.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na chove zvierat a manipulácii so zvie
ratami počas prepravy a zabíjania majú potrebné základné vedomosti 
a zručnosti, pokiaľ ide o potreby zvierat v oblasti zdravia a dobrých 
životných podmienok, a absolvovali primeranú odbornú prípravu, ako 
sa vyžaduje najmä v nariadení Rady (ES) č. 1/2005 ( 1 ) a nariadení 
Rady (ES) č. 1099/2009 ( 2 ), s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie 
pravidiel stanovených v tomto nariadení. 

1.7.2. V rámci postupov chovu vrátane hustoty chovu a podmienok ustaj
nenia a umiestnenia sa zabezpečuje dodržiavanie vývojových, fyziolo
gických a etologických potrieb zvierat. 

1.7.3. Hospodárske zvieratá majú stály prístup na voľné plochy, ktoré zvie
ratám umožňujú voľný pohyb, prednostne na pastviny, a to vždy, keď 
to umožňuje počasie, sezónne podmienky a stav pôdy okrem prípadov, 
keď sú na základe právnych predpisov Únie uložené obmedzenia 
a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat. 

1.7.4. Počet kusov hospodárskych zvierat musí byť obmedzený v záujme 
minimalizácie nadmerného spásania, rozdupávania pôdy, erózie 
a znečistenia spôsobených zvieratami alebo v dôsledku aplikácie ich 
hnoja. 

1.7.5. Zakazuje sa väzné ustajnenie alebo izolácia hospodárskych zvierat 
okrem prípadov aplikovaných na jednotlivé zvieratá na obmedzený 
čas a len vtedy, ak je to opodstatnené z veterinárnych dôvodov. 
Izoláciu hospodárskych zvierat možno povoliť na obmedzené obdobie, 
iba ak je ohrozená bezpečnosť pracovníkov alebo z dôvodov dobrých 
životných podmienok zvierat. Príslušné orgány môžu v chovoch 
s maximálne 50 zvieratami (okrem mladého dobytka) v prípade, ak 
nie je možné držať dobytok v skupinách zodpovedajúcich ich beha
viorálnym potrebám, povoliť väzné ustajnenie dobytka pod podmien
kou, že zvieratá majú prístup na pastviny počas obdobia pasenia 
a najmenej dvakrát do týždňa majú prístup na voľné plochy, ak nie 
je možné pasenie. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy 
a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES 
a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas 
usmrcovania (Ú. v. EÚ L 303, 18.11.2009, s. 1).
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1.7.6. Čas trvania prepravy hospodárskych zvierat sa minimalizuje. 

1.7.7. Zabraňuje sa akémukoľvek utrpeniu, bolesti a strachu a ich miera sa 
udržuje na minime, a to počas celého života zvieraťa vrátane okamihu 
porážky. 

1.7.8. Bez toho, aby bol dotknutý vývoj právnych predpisov Únie v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat, kupírovanie chvostov u oviec, 
pristrihovanie zobákov počas prvých troch dní života a odstraňovanie 
rohov možno výnimočne povoliť, ale len v jednotlivých prípadoch 
a len, ak sa uvedenými postupmi zlepšuje zdravotný stav, dobré 
životné podmienky alebo hygiena hospodárskych zvierat alebo ak by 
inak bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov. Odstraňovanie výrastkov 
možno povoliť len v jednotlivých prípadoch, ak sa tým zlepší zdra
votný stav, dobré životné podmienky alebo hygiena hospodárskych 
zvierat alebo ak by inak bola ohrozená bezpečnosť pracovníkov. 
Príslušný orgán povoľuje také úkony len ak mu ich prevádzkovateľ 
riadne oznámil a zdôvodnil a ak tieto úkony má uskutočniť kvalifiko
vaný personál. 

1.7.9. Akékoľvek utrpenie zvierat sa musí znížiť na minimum použitím 
vhodných anestetík a/alebo analgetík a tým, že sa každá operácia 
uskutoční iba v najvhodnejšom veku zvieraťa a vykoná ju kvalifiko
vaný personál. 

1.7.10. Fyzická kastrácia sa povoľuje na zachovanie kvality produktov a tradič
ných výrobných postupov, ale len za podmienok stanovených v bode 
1.7.9. 

1.7.11. Nakladanie a vykladanie zvierat sa vykonáva bez použitia akého
koľvek druhu elektrickej alebo inej bolestivej stimulácie na donuco
vanie zvierat. Zakazuje sa používanie alopatických utišujúcich 
prostriedkov pred prepravou alebo počas prepravy. 

1.8. Príprava nespracovaných produktov 

Ak sa na hospodárskych zvieratách vykonávajú operácie prípravy, iné 
ako spracovanie, uplatňujú sa na takéto operácie mutatis mutandis 
všeobecné požiadavky stanovené v časti IV bodoch 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
a 2.2.3. 

1.9. Doplňujúce všeobecné pravidlá 

1.9.1. Pre hovädzí dobytok, ovce, kozy a koňovité zvieratá 

1.9.1.1. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) minimálne 60 % krmiva pochádza zo samotného poľnohospodár
skeho podniku alebo, ak to nie je uskutočniteľné alebo také krmivo 
nie je k dispozícii, je vyrobených v spolupráci s inými ekologic
kými výrobnými jednotkami alebo výrobnými jednotkami v období 
konverzie a prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov, ktorí použí
vajú krmivá a kŕmne suroviny z toho istého regiónu. Tento percen
tuálny podiel sa od 1. januára 2023 zvýši na 70 %; 

b) zvieratá majú prístup k pastvinám na spásanie vždy, keď to umož 
ňujú podmienky; 

c) bez ohľadu na písmeno b) majú samce hovädzieho dobytka staršie 
ako jeden rok prístup na pastvinu alebo voľnú plochu; 

▼B
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d) ak majú zvieratá prístup na pastvinu počas obdobia pasenia a ak 
systém zimného ustajnenia umožňuje zvieratám voľnosť pohybu, sa 
povinnosť zabezpečovať voľné plochy počas zimných mesiacov 
nemusí dodržať; 

e) základom chovných systémov je čo najväčšie využitie pastvín 
podľa dostupnosti pasienkov v rôznych ročných obdobiach; 

f) najmenej 60 % sušiny v denných dávkach pozostáva z objemového 
krmiva, z čerstvej alebo suchej krmoviny alebo zo siláže. Tento 
percentuálny podiel sa môže znížiť na 50 % v prípade zvierat 
využívaných na výrobu mlieka po dobu najviac troch mesiacov 
na začiatku laktácie. 

1.9.1.2. Ustajnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o ustajnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) miesto ustajnenia má hladkú, ale nešmykľavú podlahu; 

b) ustajnenie je vybavené pohodlnou, čistou a suchou plochou dosta
točnej veľkosti na ležanie alebo oddych, ktorá pozostáva z pevnej 
konštrukcie, ktorá nie je roštová. V priestore určenom na oddych je 
zabezpečené dostatočné množstvo suchého steliva z roztrúseného 
podstielkového materiálu. Podstielka pozostáva zo slamy alebo 
iného vhodného prírodného materiálu. Podstielku možno zlepšiť 
alebo obohatiť ktorýmkoľvek z minerálnych produktov, ktoré sú 
povolené podľa článku 24 na používanie v ekologickej poľnohos
podárskej výrobe ako hnojivá alebo ako pôdne pomocné látky; 

c) bez ohľadu na článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a článok 3 
ods. 1 druhý pododsek smernice Rady 2008/119/ES ( 1 ) sa ustaj
nenie teliat v individuálnych boxoch po uplynutí jedného týždňa 
veku zakazuje okrem prípadov aplikovaných na jednotlivé zvieratá 
na obmedzený čas a ak je to opodstatnené z veterinárnych dôvo
dov; 

d) ak sa s teľaťom z veterinárnych dôvodov zaobchádza individuálne, 
umiestni sa v priestoroch s pevnou podlahou a poskytne sa mu 
vhodná slamená podstielka. Teľa musí byť schopné sa ľahko otočiť 
a pohodlne si ľahnúť vo vystretej polohe. 

1.9.2. Pre raticovú zver 

1.9.2.1. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) minimálne 60 % krmiva pochádza zo samotného poľnohospodár
skeho podniku alebo, ak to nie je uskutočniteľné alebo aké krmivo 
nie je k dispozícii, je vyrobených v spolupráci s inými ekologic
kými výrobnými jednotkami alebo výrobnými jednotkami v období 
konverzie a prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov, ktorí použí
vajú krmivá a kŕmne suroviny z toho istého regiónu. Tento percen
tuálny podiel sa zvýši na 70 % od 1. januára 2023; 

▼B 

( 1 ) Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy na ochranu teliat (Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2009, s. 7).



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 87 

b) zvieratá majú prístup k pastvinám na spásanie vždy, keď to umož 
ňujú podmienky; 

c) ak majú zvieratá prístup na pastvinu počas obdobia pasenia a ak 
systém zimného ustajnenia umožňuje zvieratám voľnosť pohybu, 
povinnosť zabezpečovať voľné plochy počas zimných mesiacov sa 
nemusí dodržať; 

d) základom chovných systémov je čo najväčšie využitie pastvín 
podľa dostupnosti pasienkov v rôznych ročných obdobiach; 

e) najmenej 60 % sušiny v denných dávkach pozostáva z objemového 
krmiva, z čerstvej alebo suchej krmoviny alebo zo siláže. Tento 
percentuálny podiel sa môže znížiť na 50 % v prípade samíc rati
covej zveri využívaných na výrobu mlieka po dobu najviac troch 
mesiacov na začiatku laktácie; 

f) v období vegetácie musia zabezpečiť prírodné pastviny v ohrade. 
Ohrady, v ktorých sa v období vegetácie nedá zabezpečiť kŕmenie 
spásaním, nie sú povolené; 

g) prikrmovanie sa povoľuje iba v prípade nedostatku paše v dôsledku 
zlých poveternostných podmienok; 

h) hospodárskym zvieratám chovaným v ohrade sa dá k dispozícii 
čistá a čerstvá voda. Ak nie je k dispozícii prirodzený zdroj 
vody, ktorý je pre zvieratá ľahko dostupný, zabezpečia sa napá
jadlá. 

1.9.2.2. Ustajnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o ustajnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) raticovej zveri sa dajú k dispozícii miesta na úkryt, prístrešky 
a ploty, ktoré ich nemôžu poraniť; 

b) v ohradách pre jeleňa lesného musia mať zvieratá priestor na 
váľanie sa v blate na účely zaistenia starostlivosti o srsť a regulácie 
telesnej teploty; 

c) miesto ustajnenia má hladkú, ale nešmykľavú podlahu; 

d) ustajnenie je vybavené pohodlnou, čistou a suchou plochou dosta
točnej veľkosti na ležanie alebo oddych, ktorá pozostáva z pevnej 
konštrukcie, ktorá nie je roštová. V priestore určenom na oddych je 
zabezpečené dostatočné množstvo suchého steliva z roztrúseného 
podstielkového materiálu. Podstielka pozostáva zo slamy alebo 
iného vhodného prírodného materiálu. Podstielku možno zlepšiť 
alebo obohatiť ktorýmkoľvek z minerálnych produktov, ktoré sú 
povolené podľa článku 24 na používanie v ekologickej poľnohos
podárskej výrobe ako hnojivá alebo ako pôdne pomocné látky; 

e) krmelce sa stavajú na miestach chránených pred počasím a musia 
byť prístupné pre zvieratá i osoby, ktoré ich obsluhujú. Pôda, na 
ktorej sú krmelce umiestnené, je spevnená a konštrukcia krmelca je 
vybavená strechou; 

▼B
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f) ak nie je možné zabezpečiť stály prístup ku krmivu, krmelce sa 
konštruujú tak, aby sa všetky zvieratá mohli kŕmiť naraz. 

1.9.3. Pre ošípané 

1.9.3.1. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) minimálne 30 % krmiva pochádza zo samotného poľnohospodár
skeho podniku alebo, ak to nie je uskutočniteľné alebo také krmivo 
nie je k dispozícii, je vyrobených v spolupráci s inými ekologic
kými výrobnými jednotkami alebo výrobnými jednotkami v období 
konverzie a prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov, ktorí použí
vajú krmivá a kŕmne suroviny z toho istého regiónu; 

b) do dennej dávky sa pridáva objemové krmivo, čerstvá alebo suchá 
krmovina alebo siláž; 

c) ak poľnohospodári nedokážu zaobstarať bielkovinové krmivo 
výlučne z ekologickej poľnohospodárskej výroby a príslušný 
orgán potvrdil, že bielkovinové krmivá z ekologickej poľnohospo
dárskej výroby nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve, do 
31. decembra 2025 možno použiť neekologické bielkovinové 
krmivo za predpokladu, že spĺňa tieto podmienky: 

i) nie je dostupné v biokvalite; 

ii) je vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel; 

iii) jeho použitie sa obmedzuje na kŕmenie prasiatok do hmotnosti 
35 kg so špecifickými bielkovinovými zmesami a 

iv) jeho maximálny percentuálny podiel povolený na obdobie 12 
mesiacov neprekročí pre uvedené zvieratá 5 %. Počíta sa 
percentuálny podiel sušiny v krmive poľnohospodárskeho 
pôvodu. 

1.9.3.2. Ustajnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o ustajnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) miesto ustajnenia má hladkú, ale nešmykľavú podlahu; 

b) ustajnenie je vybavené pohodlnou, čistou a suchou plochou dosta
točnej veľkosti na ležanie alebo oddych, ktorá pozostáva z pevnej 
konštrukcie, ktorá nie je roštová. V priestore určenom na oddych je 
zabezpečené dostatočné množstvo suchého steliva z roztrúseného 
podstielkového materiálu. Podstielka pozostáva zo slamy alebo 
iného vhodného prírodného materiálu. Podstielku možno zlepšiť 
alebo obohatiť ktorýmkoľvek z minerálnych produktov, ktoré sú 
povolené podľa článku 24 na používanie v ekologickej poľnohos
podárskej výrobe ako hnojivá alebo ako pôdne pomocné látky; 

c) vždy je k dispozícii dostatočne rozsiahly podstielkový priestor zo 
slamy alebo iného vhodného materiálu na zabezpečenie toho, aby si 
všetky ošípané v ohrade mohli ľahnúť súčasne takým spôsobom, 
ktorý zaberá najviac miesta; 

▼B
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d) prasnice sa chovajú v skupinách, s výnimkou posledných štádií 
gravidity a v období dojčenia, keď prasnica musí mať možnosť 
voľného pohybu v ohrade a jej pohyb je obmedzený iba na krátky 
čas; 

e) bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie požiadavky na slamu, 
niekoľko dní pred očakávaným oprasením sa prasniciam poskytne 
dostatočné množstvo slamy alebo iného vhodného prírodného 
materiálu na vybudovanie hniezda; 

f) plochy na voľný pohyb umožňujú ošípaným vypúšťať trus a rýpať. 
Na rýpanie možno využiť rôzne substráty. 

1.9.4. Pre hydinu 

1.9.4.1. Pôvod zvierat 

S cieľom zabrániť používaniu metód intenzívneho chovu sa hydina 
buď chová dovtedy, kým nedosiahne minimálny vek, alebo pochádza 
z pomaly rastúcich línií hydiny, ktoré sú prispôsobené vonkajšiemu 
chovu. 

Príslušný orgán stanoví kritériá pre pomaly rastúce línie alebo vypra
cuje zoznam týchto línii a poskytne tieto informácie prevádzkovate 
ľom, iným členským štátom a Komisii. 

Ak poľnohospodár nepoužíva pomaly rastúce línie hydiny, minimálny 
vek pri zabití je: 

a) 81 dní pre kurčatá; 

b) 150 dní pre kapúny; 

c) 49 dní pre pekinské kačice; 

d) 70 dní pre samice pižmovej kačice (pižmovky domácej); 

e) 84 dní pre pižmových káčerov (samcov pižmovky domácej); 

f) 92 dní pre divé kačice; 

g) 94 dní pre perličky; 

h) 140 dní pre moriaky a husi na pečenie a 

i) 100 dní pre morky. 

1.9.4.2. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) minimálne 30 % krmiva pochádza zo samotného poľnohospodár
skeho podniku alebo, ak to nie je uskutočniteľné alebo také krmivo 
nie je k dispozícii, môže byť vyrobené v spolupráci s inými ekolo
gickými výrobnými jednotkami alebo výrobnými jednotkami 
v období konverzie a prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov, 
ktorí používajú krmivá a kŕmne suroviny z toho istého regiónu; 

▼B
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b) do dennej dávky sa pridáva objemové krmivo, čerstvá alebo suchá 
krmovina alebo siláž; 

c) ak poľnohospodári nedokážu zaobstarať pre hydinu bielkovinové 
krmivo výlučne z ekologickej poľnohospodárskej výroby a príslušný 
orgán potvrdil, že bielkovinové krmivá z ekologickej poľnohospo
dárskej výroby nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve, do 
31. decembra 2025 možno použiť neekologické bielkovinové 
krmivo za predpokladu, že spĺňa tieto podmienky: 

i) nie je dostupné v biokvalite; 

ii) je vyrobené alebo pripravené bez chemických rozpúšťadiel; 

iii) jeho použitie sa obmedzuje na kŕmenie mladej hydiny so špeci
fickými bielkovinovými zmesami a 

iv) jeho maximálny percentuálny podiel povolený na obdobie 12 
mesiacov neprekročí pre uvedené zvieratá 5 %. Počíta sa 
percentuálny podiel sušiny v krmive poľnohospodárskeho 
pôvodu. 

1.9.4.3. Dobré životné podmienky zvierat 

Zakazuje sa šklbanie živej hydiny. 

1.9.4.4. Umiestnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o umiestnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) aspoň jedna tretina plochy podlahy je pevná, to znamená bez 
roštových alebo mriežkových konštrukcií, a je pokrytá výstel
kovým materiálom, ako je slama, hobliny z dreva, piesok alebo 
mačina; 

b) v halách pre hydinu určených pre nosnice je dostatočne veľká časť 
podlahovej plochy, ktorú majú nosnice k dispozícii, prispôsobená 
na zozbieranie hydinového trusu; 

c) medzi jednotlivými turnusmi chovanej hydiny sa budovy vyprázd 
ňujú. Počas tohto času sa budovy a zariadenia vyčistia a vydezin
fikujú. Okrem toho sa po ukončení chovu každého turnusu hydiny 
výbehy nechajú prázdne, a to počas obdobia, ktorého dĺžku určia 
členské štáty, aby sa umožnilo opätovné vyrastenie vegetácie. 
Uvedené požiadavky sa neuplatňujú, ak sa hydina nechová v turnu
soch, nedrží sa vo výbehoch a počas dňa sa môže voľne pohybo
vať; 

d) hydina má prístup na voľné plochy najmenej počas jednej tretiny 
života. Avšak nosnice a hydina na výkrm majú prístup na voľné 
plochy najmenej počas jednej tretiny života s výnimkou dočasných 
obmedzení uložených na základe právnych predpisov Únie; 

e) od čo možno najskoršieho veku sa cez deň zabezpečí nepretržitý 
prístup na voľné plochy za denného svetla a vždy, keď to fyzio
logické a fyzikálne podmienky umožňujú, s výnimkou dočasných 
obmedzení uložených na základe právnych predpisov Únie; 

▼B
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f) odchylne od bodu 1.6.5 platí, že v prípade chovnej hydiny 
a mládok vo veku menej ako 18 týždňov, keď sú splnené 
podmienky uvedené v bode 1.7.3, pokiaľ ide o obmedzenia 
a povinnosti týkajúce sa ochrany zdravia ľudí a zvierat uložené 
na základe právnych predpisov Únie, sa na účely zabránenia 
chovnej hydine a mládkam vo veku menej ako 18 týždňov, aby 
mali prístup na voľné plochy, verandy považujú za voľné plochy 
a v takýchto prípadoch musia byť zabezpečené drôteným pletivom, 
aby sa tam nedostala iná hydina; 

g) voľné plochy hydine umožňujú ľahký prístup k dostatočnému 
počtu napájacích žľabov; 

h) voľné plochy pre hydinu sú pokryté hlavne vegetáciou; 

i) v podmienkach, keď je dostupnosť krmiva z dostupnej oblasti 
obmedzená, napríklad z dôvodu dlhodobej snehovej pokrývky 
alebo suchého počasia, sa strava hydiny doplní o objemové 
krmivo; 

j) v prípade, že sa hydina chová vo vnútorných priestoroch 
v dôsledku obmedzení alebo povinností uložených na základe 
právnych predpisov Únie, má stály prístup k dostatočnému množ
stvu objemového krmiva a vhodného materiálu s cieľom vyhovieť 
jej etologickým potrebám; 

k) vodná hydina má prístup k potoku, rybníku, jazeru alebo nádrži 
vždy, keď to umožňuje počasie a hygienické podmienky, s cieľom 
rešpektovať jej druhovo špecifické potreby a požiadavky na dobré 
životné podmienky zvierat; keď taký prístup počasie nedovoľuje, 
hydina má prístup k vode, do ktorej si môže namočiť hlavu, aby si 
očistila perie; 

l) prirodzené svetlo možno doplniť umelým osvetlením, aby sa 
zabezpečilo najviac 16 hodín svetla denne, s obdobím nočného 
odpočinku bez umelého osvetlenia nepretržite najmenej osem 
hodín; 

m) celková využiteľná plocha hál pre hydinu na výkrm v rámci ktorej
koľvek výrobnej jednotky nesmie prekročiť 1 600 m 

2 ; 

n) v jednej sekcii haly pre hydinu nie je povolené viac ako 3 000 
nosníc. 

1.9.5. Pre králiky 

1.9.5.1. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) minimálne 70 % krmiva pochádza zo samotného poľnohospodár
skeho podniku alebo, ak to nie je uskutočniteľné alebo také krmivo 
nie je k dispozícii, je vyrobených v spolupráci s inými ekologic
kými výrobnými jednotkami alebo výrobnými jednotkami v období 
konverzie a prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov, ktorí použí
vajú krmivá a kŕmne suroviny z toho istého regiónu; 

▼B
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b) zvieratá majú prístup k pastvinám na spásanie vždy, keď to umož 
ňujú podmienky; 

c) základom chovných systémov je čo najväčšie využitie pastvín 
podľa dostupnosti pasienkov v rôznych ročných obdobiach; 

d) ak tráva nestačí, zabezpečí sa vláknitá potrava, napríklad slama 
alebo seno. Najmenej 60 % potravy tvoria krmoviny. 

1.9.5.2. Umiestnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o umiestnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) priestory na umiestnenie sú vybavené pohodlnou, čistou a suchou 
plochou dostatočnej veľkosti na ležanie alebo oddych, ktorá pozo
stáva z pevnej konštrukcie, ktorá nie je roštová. V priestore 
určenom na oddych je zabezpečené dostatočné množstvo suchého 
steliva z roztrúseného podstielkového materiálu. Podstielka pozo
stáva zo slamy alebo iného vhodného prírodného materiálu. 
Podstielku možno zlepšiť alebo obohatiť ktorýmkoľvek z minerál
nych produktov, ktoré sú povolené podľa článku 24 na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ako hnojivá alebo ako 
pôdne pomocné látky; 

b) králiky sa chovajú v skupinách; 

c) králičie farmy používajú odolné plemená prispôsobené vonkajším 
podmienkam; 

d) králiky majú prístup: 

i) do prístreškov vrátane tmavých priestorov na úkryt; 

ii) na vonkajší výbeh s vegetáciou, prednostne na pastvinu; 

iii) na vyvýšenú vnútornú alebo vonkajšiu plošinu, kde môžu 
sedieť; 

iv) všetky dojčiace králičice majú prístup k materiálu na vybudo
vanie hniezda. 

1.9.6. Pre včely 

1.9.6.1. Pôvod zvierat 

Vo včelárstve sa uprednostňuje použitie druhu Apis mellifera a jeho 
miestnych ekotypov. 

1.9.6.2. Výživa 

Pokiaľ ide o výživu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) na konci produkčnej sezóny sa v úľoch ponechajú dostatočné 
zásoby medu a peľu pre včely na prežitie zimy; 

▼B
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b) včelstvá môžu byť kŕmené len vtedy, ak je prežitie včelstva ohro
zené z dôvodu klimatických podmienok. V takom prípade sa včel
stvá kŕmia ekologickým medom, ekologickým cukrovým sirupom 
alebo ekologickým cukrom. 

1.9.6.3. Starostlivosť o zdravie 

Pokiaľ ide o starostlivosť o zdravie, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) na účely ochrany rámikov, úľov a plástov, najmä pred škodcami, sa 
povoľujú len prípravky proti hlodavcom používané v pasciach 
a vhodné produkty a látky povolené podľa článkov 9 a 24 na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe; 

b) povoľujú sa fyzikálne postupy na účely dezinfekcie včelínov, 
napríklad para alebo priamy plameň; 

c) prax ničenia samčieho včelieho plodu sa povoľuje len s cieľom 
izolovať napadnutie parazitom Varroa destructor; 

d) ak napriek všetkým preventívnym opatreniam kolónie ochorejú 
alebo sa zamoria, ihneď sa ošetria, a ak je to nevyhnutné, môžu 
sa umiestniť do izolovaných včelínov; 

e) v prípade napadnutia parazitom Varroa destructor sa môže použiť 
kyselina mravčia, kyselina mliečna, kyselina octová a kyselina 
šťaveľová, ako aj mentol, tymol, eukalyptol alebo gáfor; 

f) ak sa aplikuje liečba chemicky syntetizovanými alopatickými 
prípravkami vrátane antibiotík, inými ako sú produkty a látky 
povolené podľa článkov 9 a 24 na používanie v ekologickej poľno
hospodárskej výrobe, ošetrované kolónie sa počas trvania uvedenej 
liečby umiestnia do izolovaných včelínov a všetok vosk sa nahradí 
voskom pochádzajúcim z ekologického včelárstva. Následne sa na 
tieto kolónie uplatňuje obdobie konverzie v trvaní 12 mesiacov 
stanovené v bode 1.2.2. 

1.9.6.4. Dobré životné podmienky zvierat 

Pokiaľ ide o včelárstvo, uplatňujú sa tieto doplňujúce všeobecné 
pravidlá: 

a) zakazuje sa ničenie včiel v plástoch ako metóda zberu včelích 
produktov; 

b) zakazuje sa mrzačenie, ako je zopnutie krídiel včelích kráľovien. 

1.9.6.5. Umiestnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o umiestnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

▼B
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a) včelíny sa umiestňujú do oblastí, kde je zabezpečená dostupnosť 
zdrojov nektáru a peľu pozostávajúcich v zásade z ekologicky 
pestovaných plodín alebo prípadne z prirodzenej vegetácie či 
neekologicky obhospodarovaných lesov či neekologicky pestova
ných plodín, ktoré sa ošetrujú postupmi, ktoré majú iba malý 
vplyv na životné prostredie; 

b) včelíny sa udržiavajú v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov, ktoré 
by mohli spôsobiť kontamináciu včelích produktov alebo zlý zdra
votný stav včiel; 

c) včelíny sa umiestňujú tak, aby zdroje nektáru a peľu v okruhu 
3 km od miesta včelína pozostávali hlavne z ekologicky pestova
ných plodín alebo prirodzenej vegetácie či plodín, ktoré sa ošetrujú 
postupmi s malým vplyvom na životné prostredie rovnocennými 
s postupmi, ktoré sú stanovené v článkoch 28 a 30 nariadenia 
(EÚ) č. 1305/2013 a ktoré nemôžu ovplyvniť kvalifikáciu včelár
skej výroby ako ekologickej. Uvedená požiadavka sa neuplatňuje, 
ak vegetácia nekvitne alebo ak sú včelstvá dormantné; 

d) úle a materiály používané pri chove včiel sú vyhotovené najmä 
z prírodných materiálov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko konta
minácie životného prostredia alebo včelích produktov; 

e) včelí vosk pre novozaložené včelíny pochádza z ekologických 
výrobných jednotiek; 

f) v úľoch sa smú používať len prírodné produkty, ako je napríklad 
propolis, vosk a rastlinné oleje; 

g) syntetické chemické repelenty sa nesmú používať pri vytáčaní 
medu; 

h) plodové plásty sa nesmú používať na vytáčanie medu; 

i) včelárstvo sa nepovažuje za ekologické, ak sa vykonáva v regiónoch 
alebo oblastiach, ktoré členské štáty určili ako regióny alebo 
oblasti, v ktorých ekologické včelárstvo nie je možné. 

Časť III: Pravidlá produkcie rias a chovu živočíchov akvakultúry 

1. Všeobecné požiadavky 

1.1. Činnosti sa realizujú na miestach, ktoré nie sú kontaminované 
produktmi alebo látkami nepovolenými na použitie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe, alebo znečisťujúcimi látkami, ktoré by 
ohrozili ekologický charakter produktov. 

1.2. Ekologické a neekologické výrobné jednotky sú vhodne oddelené, 
v uplatniteľných prípadoch v súlade s minimálnymi odstupmi stano
venými členskými štátmi. Takéto opatrenia na oddelenie sa zakladajú 
na prírodných podmienkach, oddelení vodných distribučných systé
mov, vzdialenostiach, prílivovom prúdení a umiestnení ekologických 
výrobných jednotiek v protiprúde a v prúde. Produkcia rias a chov 
akvakultúry sa nepovažujú za ekologické, ak sa vykonávajú na mies
tach alebo v oblastiach určených orgánmi členských štátov ako miesta 
alebo oblasti nevhodné pre takéto činnosti. 

▼B
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1.3. V prípade výrobných jednotiek produkujúcich viac ako 20 ton 
produktov akvakultúry ročne je pre všetkých nových operátorov, 
ktorí žiadajú o zaradenie do ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
potrebné environmentálne hodnotenie, ktoré je primerané príslušnej 
výrobnej jednotke s cieľom zistiť podmienky tejto výrobnej jednotky 
a jej bezprostredného okolia a pravdepodobné vplyvy jej činnosti. 
Prevádzkovateľ predloží environmentálne hodnotenie štátnej 
inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii. 
Obsah environmentálneho hodnotenia sa zakladá na prílohe IV k smer
nici Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ ( 1 ). Ak príslušná 
výrobná jednotka už bola predmetom rovnocenného hodnotenia, 
uvedené hodnotenie môže byť použité na tento účel. 

1.4. Ničenie mangrovov sa nepovoľuje. 

1.5. Prevádzkovateľ predloží plán udržateľného riadenia primeraný 
výrobnej jednotke pre živočíchov akvakultúry a zber rias. 

1.6. Uvedený plán sa každoročne aktualizuje a podrobne sa v ňom uvedie 
vplyv činnosti na životné prostredie a environmentálne monitorovanie, 
ktoré sa má uskutočniť, ako aj zoznam opatrení, ktoré sa majú prijať 
na minimalizáciu negatívnych vplyvov na okolité vodné a suchozemské 
prostredie, a ak je to uplatniteľné, aj uvoľňovanie živín do prostredia 
počas jedného produkčného cyklu alebo za rok. V pláne sa zazname
náva kontrola a oprava technického vybavenia. 

1.7. Do plánu udržateľného riadenia sa zahrnú ochranné a preventívne 
opatrenia prijímané proti predátorom podľa smernice 92/43/EHS 
a podľa vnútroštátnych pravidiel. 

1.8. V uplatniteľných prípadoch je pri vypracúvaní plánu riadenia potrebná 
spolupráca susediacich prevádzkovateľov. 

1.9. Prevádzkovatelia podnikov akvakultúry a produkcie rias vypracujú 
v rámci plánu udržateľného riadenia harmonogram znižovania odpadu, 
ktorý sa zavedie pri začatí prevádzkovania činností. Pokiaľ je to 
možné, využitie zostatkového tepla sa obmedzí na energiu z obnoviteľ
ných zdrojov. 

1.10. Príprava nespracovaných produktov 

Ak sa na riasach alebo živočíchoch akvakultúry vykonávajú operácie 
prípravy, iné ako spracovanie, uplatňujú sa na takéto operácie mutatis 
mutandis všeobecné požiadavky stanovené v časti IV bodoch 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 a 2.2.3. 

2. Požiadavky pre riasy 

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 10, 
11 a 15 a v náležitých prípadoch v oddiele 1 tejto časti sa na ekolo
gický zber a produkciu rias uplatňujú aj pravidlá stanovené v tomto 
oddiele. Uvedené pravidlá sa uplatňujú mutatis mutandis na produkciu 
fytoplanktónu. 

2.1. Konverzia 

2.1.1. Obdobie konverzie pre výrobnú jednotku zberu rias je šesť mesiacov. 

2.1.2. Obdobie konverzie pre výrobnú jednotku pestovania rias je šesť 
mesiacov alebo jeden celý produkčný cyklus podľa toho, čo trvá 
dlhšie. 

▼B 

( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzo
vaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 
(Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
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2.2. Pravidlá produkcie rias 

2.2.1. Zber voľne rastúcich rias a ich častí sa považuje za ekologickú poľno
hospodársku výrobu pod podmienkou, že: 

a) oblasti rastu sú vhodné zo zdravotného hľadiska a majú veľmi 
dobrý ekologický stav, ako sa vymedzuje v smernici 2000/60/ES, 
alebo sú v rovnocennej kvalite k: 

— produkčným oblastiam v triedach A a B uvedeným v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ( 1 ), až do 
13. decembra 2019, alebo 

— príslušným klasifikačným oblastiam stanoveným vo vykonáva
cích aktoch, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 18 ods. 8 
nariadenia (EÚ) 2017/625, od 14. decembra 2019; 

b) zber výrazne neovplyvní stabilitu prirodzeného ekosystému ani 
zachovávanie druhov v oblasti zberu. 

2.2.2. Aby sa pestovanie rias považovalo za ekologické, vykonáva sa v oblas
tiach, ktorých vlastnosti sú z hľadiska životného prostredia a zdravia 
minimálne rovnocenné s vlastnosťami uvedenými v bode 2.2.1 
písm. a). Okrem toho sa uplatňujú aj tieto pravidlá produkcie: 

a) na všetkých stupňoch produkcie sa od zberu mladých rias až po 
zber úrody využívajú udržateľné postupy; 

b) s cieľom zabezpečiť zachovanie širokého genofondu sa pravidelne 
odoberajú mladé riasy z voľnej prírody, aby sa zachovala a zvýšila 
diverzita kultúr vo vnútorných priestoroch; 

c) nesmú sa používať hnojivá s výnimkou vnútorných priestorov, aj to 
len ak boli na tento účel povolené podľa článku 24 na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

2.3. Pestovanie rias 

2.3.1. Pri pestovaní rias v mori sa využívajú len živiny, ktoré sa prirodzene 
vyskytujú v životnom prostredí alebo pochádzajú z ekologického 
chovu živočíchov akvakultúry, pokiaľ možno takého, ktorý sa 
nachádza v blízkom okolí a je súčasťou polykultúrneho systému. 

2.3.2. V zariadeniach na pevnine, kde sa využívajú vonkajšie zdroje živín, 
musí byť úroveň živín v odtekajúcej vode preukázateľne rovnaká 
alebo nižšia ako v pritekajúcej vode. Môžu sa používať len živiny 
rastlinného alebo minerálneho pôvodu povolené podľa článku 24 na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

2.3.3. Hustota pestovania alebo prevádzková intenzita sa evidujú a na účely 
zachovania integrity vodného prostredia sa zabezpečuje neprekročenie 
maximálneho množstva rias, ktoré môžu byť pestované bez negatív
nych vplyvov na životné prostredie. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa 
ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho 
pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206).
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2.3.4. Ak je to možné, laná a iné zariadenie používané na pestovanie rias sa 
používajú opakovane a recyklujú sa. 

2.4. Udržateľný zber voľne rastúcich rias 

2.4.1. Na začiatku zberu rias sa uskutoční jednorazový odhad biomasy. 

2.4.2. V jednotke alebo priestoroch sa vedie evidencia dokumentov, na 
základe ktorých môže prevádzkovateľ určiť a štátna inšpekčná organi
zácia alebo súkromná inšpekčná organizácia skontrolovať, že zberače 
dodali len voľne rastúce riasy vyprodukované v súlade s týmto naria
dením. 

2.4.3. Zber sa vykonáva tak, aby zberané množstvá nemali podstatný vplyv 
na stav vodného prostredia. Na účely zabezpečenia regenerácie rias 
a zamedzenia vedľajších úlovkov sa prijmú opatrenia týkajúce sa 
napríklad zberovej techniky, minimálnych veľkostí, veku, reprodukč
ných cyklov alebo rozsahu zostávajúcich rias. 

2.4.4. Ak sa riasy zberajú zo zdieľanej alebo zo spoločnej oblasti zberu, je 
potrebné, aby bola k dispozícii dokumentácia vystavená príslušným 
orgánom, ktorý určí dotknutý členský štát, z ktorej vyplýva, že celý 
zber je v súlade s týmto nariadením. 

3. Požiadavky na živočíchy akvakultúry 

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 10, 
11 a 15 a v náležitých prípadoch v oddiele 1 tejto časti sa na ekolo
gickú poľnohospodársku výrobu druhov rýb, kôrovcov, ostnatokožcov 
a mäkkýšov uplatňujú aj pravidlá stanovené v tomto oddiele. Uvedené 
pravidlá sa uplatňujú mutatis mutandis aj na produkciu zooplanktónu, 
veľmi malých kôrovcov, vírnikov, červov a iných vodných živočíchov, 
ktoré slúžia ako krmivo pre vodné živočíchy. 

3.1. Všeobecné požiadavky 

3.1.1. Konverzia 

Na nasledujúce typy zariadení akvakultúry vrátane už existujúcich 
živočíchov akvakultúry sa uplatňujú nasledujúce obdobia konverzie 
pre akvakultúrne výrobné jednotky: 

a) obdobie konverzie 24 mesiacov pre zariadenia, ktoré nie je možné 
vypustiť, vyčistiť a dezinfikovať; 

b) obdobie konverzie 12 mesiacov pre zariadenia, ktoré boli vypustené 
alebo neboli využívané; 

c) obdobie konverzie šesť mesiacov pre zariadenia, ktoré boli vypus
tené, vyčistené a dezinfikované; 

d) obdobie konverzie tri mesiace pre otvorené vodné zariadenia 
vrátane zariadení, ktoré produkujú lastúrniky. 

3.1.2. Pôvod živočíchov akvakultúry 

3.1.2.1. Pokiaľ ide o pôvod živočíchov akvakultúry, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

▼B
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a) ekologická akvakultúra sa zakladá na chove mladých jedincov, 
ktorí pochádzajú z ekologických chovov generačných rýb a ekolo
gických výrobných jednotiek; 

b) používajú sa lokálne chované druhy a cieľom šľachtenia je vypro
dukovať línie, ktoré sú lepšie prispôsobené produkčným podmien
kam, čím sa zabezpečí dobré zdravie a dobré životné podmienky 
živočíchov a dobré zužitkovanie zdrojov krmív. Príslušnému 
orgánu alebo v náležitom prípade štátnej inšpekčnej organizácii 
alebo súkromnej inšpekčnej organizácii sa poskytne dokumentácia 
o ich pôvode a ošetrení; 

c) vyberú sa druhy, ktoré sú silné a je možné ich chovať bez toho, že 
by sa spôsobovali vážne škody voľne žijúcim populáciám; 

d) na účely rozmnožovania možno s cieľom zlepšiť vhodnosť gene
tického fondu do podniku zaviesť živočíchy akvakultúry, ktoré boli 
ulovené vo voľnej prírode alebo nepochádzajú z ekologického 
chovu, to však iba v riadne odôvodnených prípadoch, keď nie sú 
k dispozícii žiadne plemená z ekologických chovov alebo keď sa 
do výrobnej jednotky zaviedla nová genetická násada na účely 
rozmnožovania po tom, ako to povolil príslušný orgán. Takéto 
živočíchy sa chovajú ekologickým spôsobom aspoň tri mesiace 
predtým, ako sa použijú na rozmnožovanie. Pre živočíchy, ktoré 
sú na Červenom zozname ohrozených druhov IUCN, možno vydať 
povolenie využívať jedince ulovené vo voľnej prírode iba v rámci 
programov zachovania druhov, ktoré uznal príslušný orgán verejnej 
moci zodpovedný za iniciatívu zachovania; 

e) zber mladých jedincov akvakultúry vo voľnej prírode na chovné 
účely sa obmedzí výlučne na tieto prípady: 

i) larvy a mladé jedince rýb alebo kôrovcov, ktoré sa do rybníkov, 
uzavretých systémov a oplôtok dostali prirodzene pri ich napú 
šťaní; 

ii) opätovné nasadzovanie voľne žijúcich plôdikov alebo lariev 
kôrovcov druhov, ktoré nie sú na Červenom zozname ohroze
ných druhov IUCN, v extenzívnom akvakultúrnom chove 
v mokradiach, napríklad v brakických rybníkoch, prílivových 
oblastiach a pobrežných zálivoch pod podmienkou, že: 

— opätovné nasadzovanie je v súlade s opatreniami na hospo
dárenie schválenými príslušnými orgánmi s cieľom zabez
pečiť udržateľné využívanie dotknutých druhov, a 

— živočíchy sú kŕmené výlučne krmivom, ktoré sa prirodzene 
vyskytuje v ich životnom prostredí. 

Odchylne od písmena a) platí, že členské štáty môžu povoliť, aby 
sa do ekologickej výrobnej jednotky na chovné účely zaviedlo 
najviac 50 % mladých jedincov z neekologického chovu, ktoré 
patria k druhom, ktoré neboli v Únii k 1. januáru 2021 vyvíjané 
ako ekologické, a to pod podmienkou, že aspoň posledné dve 
tretiny trvania produkčného cyklu sú pod ekologickým riadením. 
Takáto výnimka sa môže udeliť najviac na dva roky a bez možnosti 
predĺženia. 

Pre akvakultúrne podniky nachádzajúce sa mimo Únie môžu takúto 
výnimku udeliť iba štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné 
inšpekčné organizácie, ktoré boli uznané v súlade s článkom 46 
ods. 1, a to pre druhy, ktoré neboli vyvíjané ako ekologické na 
území krajiny, kde sa nachádza podnik, ani v Únii. Takáto výnimka 
sa môže udeliť najviac na dva roky a bez možnosti predĺženia. 

▼B
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3.1.2.2. Pokiaľ ide o rozmnožovanie, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) nesmú sa používať hormóny a ich deriváty; 

b) nesmie sa využívať umelé vytváranie jednopohlavných línií 
s výnimkou ručného triedenia, ani indukcia polyploidie, umelá 
hybridizácia a klonovanie; 

c) vyberajú sa vhodné línie. 

3.1.3. Výživa 

3.1.3.1. Pokiaľ ide o krmivo pre ryby, kôrovce a ostnatokožce, uplatňujú sa 
tieto pravidlá: 

a) živočíchy sa kŕmia krmivom, ktoré spĺňa požiadavky na výživu 
daných živočíchov v rôznych vývinových štádiách; 

b) režimy kŕmenia sa navrhnú s týmito prioritami: 

i) zdravie a dobré životné podmienky živočíchov; 

ii) vysoká kvalita produktu vrátane nutričného zloženia produktu, 
ktorá má zabezpečiť vysokú kvalitu konečného produktu urče
ného na ľudskú spotrebu; 

iii) malý vplyv na životné prostredie; 

c) rastlinná zložka krmiva je ekologická a zložka krmiva vyrobená 
z vodných živočíchov pochádza z ekologickej akvakultúry alebo 
z rybárstva, ktoré je v rámci systému uznaného príslušným 
orgánom v súlade so zásadami stanovenými v nariadení (EÚ) 
č. 1380/2013 potvrdené ako udržateľné rybárstvo; 

d) neekologické kŕmne suroviny rastlinného, živočíšneho, riasového 
alebo kvasinkového pôvodu, kŕmne suroviny minerálneho alebo 
mikrobiálneho pôvodu, kŕmne doplnkové látky a technologické 
pomocné látky sa použijú len v prípade, že boli povolené podľa 
tohto nariadenia na používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe; 

e) nesmú sa používať rastové stimulátory ani syntetické 
aminokyseliny. 

3.1.3.2. Pokiaľ ide o lastúrniky a iné druhy, ktoré nekŕmi človek, ale živia sa 
prírodným planktónom, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) takéto živočíchy, ktoré sa živia filtráciou vody, získavajú všetky 
potrebné živiny z prírody s výnimkou mladých jedincov chovaných 
v liahňach a odchovniach; 

b) oblasti chovu sú vhodné zo zdravotného hľadiska a majú veľmi 
dobrý ekologický stav, ako sa vymedzuje v smernici 2000/60/ES, 
alebo dobrý environmentálny stav, ako sa vymedzuje v smernici 
2008/56/ES, alebo sú v rovnocennej kvalite k: 

— produkčným oblastiam v triede A uvedenej v nariadení (ES) 
č. 854/2004, až do 13. decembra 2019, alebo 

▼B
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— príslušným klasifikačným oblastiam stanoveným vo vykonáva
cích aktoch, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 18 ods. 8 
nariadenia (EÚ) 2017/625, od 14. decembra 2019. 

3.1.3.3. Osobitné pravidlá týkajúce sa krmiva pre mäsožravé živočíchy akva
kultúry 

Krmivo mäsožravých živočíchov akvakultúry pochádza prednostne 
z týchto zdrojov: 

a) krmivo z ekologickej poľnohospodárskej výroby akvakultúrneho 
pôvodu; 

b) rybia múčka a rybí olej z odrezkov ekologickej akvakultúry pochá
dzajúcich z rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov; 

c) rybia múčka, rybí olej a kŕmne suroviny rybieho pôvodu pochá
dzajúce z odrezkov z rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov už vylove
ných na ľudskú spotrebu v rámci udržateľného rybárstva; 

d) rybia múčka, rybí olej a kŕmne suroviny rybieho pôvodu pochá
dzajúce z celých rýb, kôrovcov alebo mäkkýšov vylovených 
v rámci udržateľného rybárstva a nepoužitých na ľudskú spotrebu; 

e) kŕmne suroviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sú 
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; rastlinný materiál nesmie 
presiahnuť 60 % všetkých zložiek. 

3.1.3.4. Osobitné pravidlá týkajúce sa krmiva pre určité živočíchy akvakultúry 

V štádiu vývoja sa ryby vo vnútrozemských vodách, krevety čeľade 
Penaeidae a sladkovodné krevety a tropické sladkovodné ryby kŕmia 
takto: 

a) kŕmia sa krmivom, ktoré je prirodzene dostupné v rybníkoch a jaze
rách; 

b) ak prírodné krmivo uvedené v písmene a) nie je dostupné v dosta
točnom množstve, môže sa použiť krmivo rastlinného pôvodu 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ možno dopesto
vané na vlastnej farme, alebo riasy. Prevádzkovatelia vedú doku
mentáciu o potrebe prikrmovania doplňujúcim krmivom; 

c) ak sa prírodné krmivo dopĺňa podľa písmena b): 

i) kŕmna dávka kreviet čeľade Penaeidae a sladkovodných kreviet 
(Macrobrachium spp.) obsahuje maximálne 25 % rybej múčky 
a 10 % rybieho oleja získaného z udržateľného rybárstva; 

ii) kŕmna dávka pangasiusov (Pangasius spp.) obsahuje maximálne 
10 % rybej múčky alebo rybieho oleja získaného z udržateľného 
rybárstva. 

▼B
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3.1.4. Starostlivosť o zdravie 

3.1.4.1. Prevencia chorôb 

Pokiaľ ide o prevenciu chorôb, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) prevencia chorôb sa zakladá na chove živočíchov v optimálnych 
podmienkach, ktoré sa dosahujú pomocou vhodného umiestnenia, 
pričom sa okrem iného zohľadňujú požiadavky jednotlivých druhov 
na dobrú kvalitu vody, prietok a rýchlosť výmeny vody a optimálnu 
štruktúru sádok, a pomocou uplatňovania osvedčených postupov 
chovu a riadenia vrátane pravidelného čistenia a dezinfekcie prie
storov, vysokokvalitného krmiva, vhodnej hustoty chovu a výberu 
plemien a línií; 

b) môžu sa používať imunologické veterinárne lieky; 

c) v pláne starostlivosti o zdravie živočíchov sa podrobne opisujú 
postupy biologickej bezpečnosti a prevencie chorôb vrátane 
písomnej dohody o zdravotnom poradenstve primeranom výrobnej 
jednotke s kvalifikovanými službami v oblasti zdravia živočíchov 
akvakultúry, ktorých pracovníci navštevujú akvakultúrnu farmu 
najmenej raz ročne alebo, v prípade lastúrnikov, najmenej raz za 
dva roky; 

d) prevádzkové systémy, zariadenia a nástroje sa riadne čistia a dezin
fikujú; 

e) organizmy, ktoré sa usádzajú, sa odstraňujú len fyzickými 
prostriedkami alebo manuálne, a keď to je vhodné, vracajú sa 
naspäť do mora v určitej vzdialenosti od farmy; 

f) môžu sa používať iba látky na čistenie a dezinfekciu vybavenia 
a zariadení povolené podľa článku 24 na používanie v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe; 

g) pokiaľ ide o obdobie produkčného pokoja, uplatňujú sa tieto 
pravidlá: 

i) príslušný orgán alebo v náležitom prípade štátna inšpekčná 
organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia určí, či je 
potrebné obdobie produkčného pokoja a aká je vhodná dĺžka 
jeho trvania, ktorá sa uplatňuje a eviduje v dokumentácii po 
každom produkčnom cykle v uzavretých systémoch na voľnom 
mori; 

ii) produkčný pokoj nie je povinný pri chove lastúrnikov; 

iii) počas trvania produkčného pokoja sa klietka alebo iná 
konštrukcia používaná na chov živočíchov akvakultúry 
vyprázdni, dezinfikuje a ponechá prázdna do ďalšieho použitia; 

h) pokiaľ je to vhodné, okamžite sa odstráni neskonzumované rybie 
krmivo, výkaly a uhynuté živočíchy, aby sa zabránilo riziku 
vážneho environmentálneho poškodenia v súvislosti so stavom 
kvality vody, minimalizovalo sa riziko chorôb a zabránilo sa prilá
kaniu hmyzu alebo hlodavcov; 

▼B
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i) ultrafialové svetlo a ozón sa môžu použiť len v liahňach a odchov
niach; 

j) na biologickú ochranu pred ektoparazitmi sa uprednostňuje využí
vanie čistiacich rýb a používanie sladkej vody, morskej vody 
a roztokov chloridu sodného. 

3.1.4.2. Veterinárna liečba 

Pokiaľ ide o veterinárnu liečbu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) choroba sa lieči okamžite s cieľom zabrániť utrpeniu živočícha. Ak 
nie je vhodné použiť fytoterapeutické, homeopatické a ďalšie 
produkty, môžu sa v prípade potreby a za prísnych podmienok 
a na zodpovednosť veterinárneho lekára použiť chemicky synteti
zované alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík. V prípade 
potreby sa stanovia obmedzenia pre liečebné kúry a určia sa 
ochranné lehoty; 

b) povoľuje sa liečba súvisiaca s ochranou zdravia ľudí a zvierat 
uložená na základe právnych predpisov Únie; 

c) ak sa napriek preventívnym opatreniam na zabezpečenie zdravia 
živočíchov uvedeným v bode 3.1.4.1 objaví zdravotný problém, 
môže sa vykonať veterinárna liečba v tomto uprednostňovanom 
poradí: 

i) látky rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu 
v homeopatickom zriedení; 

ii) rastliny a výťažky z nich bez anestetických účinkov a 

iii) látky ako stopové prvky, kovy, prírodné látky podporujúce 
imunitu alebo povolené probiotiká; 

d) používanie alopatickej liečby je obmedzené na dve liečebné kúry za 
rok s výnimkou vakcinácií a povinných eradikačných programov. 
V prípade produkčného cyklu kratšieho ako jeden rok však platí 
obmedzenie na jednu kúru alopatickej liečby. Ak sa prekročia 
uvedené obmedzenia pre kúry alopatickej liečby, s predmetnými 
živočíchmi akvakultúry sa nesmie obchodovať ako s produktmi 
ekologickej poľnohospodárskej výroby; 

e) uplatnenie ošetrení proti parazitom, okrem povinných kontrolných 
programov vykonávaných členskými štátmi, sa obmedzuje na dve 
ošetrenia ročne alebo na jedno ošetrenie ročne v prípade, keď je 
produkčný cyklus kratší ako 18 mesiacov; 

f) ochranná lehota pre alopatickú veterinárnu liečbu a ošetrenia proti 
parazitom v súlade s písmenom d) vrátane ošetrení v rámci povin
ných kontrolných a eradikačných programov je dvojnásobne dlhá 
ako ochranná lehota uvedená v článku 11 smernice 2001/82/ES 
alebo ak táto lehota nie je bližšie určená, jej dĺžka je 48 hodín; 

▼B
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g) každé použitie veterinárnych liekov sa nahlási príslušnému orgánu 
alebo v náležitom prípade štátnej inšpekčnej organizácii alebo 
súkromnej inšpekčnej organizácii, a to pred tým, ako sa živočíchy 
umiestnia na trh ako produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby. Liečená alebo ošetrená populácia sa zreteľne identifikuje. 

3.1.5. Umiestnenie a postupy chovu 

3.1.5.1. Uzavreté recirkulačné zariadenia produkcie živočíchov akvakultúry sa 
zakazujú s výnimkou liahní a odchovní alebo zariadení na produkciu 
druhov používaných na chov organizmov slúžiacich ako krmivo 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

3.1.5.2. Umelé ohrievanie alebo chladenie vody sa povoľuje len v liahňach 
a odchovniach. Voda z prírodných žriediel sa môže používať na ohrie
vanie alebo chladenie vody na všetkých stupňoch produkcie. 

3.1.5.3. Prostredie chovu živočíchov akvakultúry je vytvorené tak, aby živo 
číchy akvakultúry v súlade so špecifickými potrebami svojho druhu: 

a) mali dostatok priestoru v záujme ich dobrých životných podmienok 
a boli chované v podmienkach náležitej hustoty chovu stanovených 
vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 3; 

b) boli chované v kvalitnej vode okrem iného s dostatočným prie
tokom a rýchlosťou výmeny vody, s dostatočnou úrovňou kyslíka 
and pri zachovaní nízkej úrovne metabolitov; 

c) boli chované v teplotných a svetelných podmienkach, ktoré sú 
v súlade s požiadavkami daného druhu, a so zreteľom na geogra
fickú lokalitu. 

Pri posudzovaní účinkov hustoty chovu na dobré životné podmienky 
chovaných rýb sa sleduje a vyhodnocuje stav týchto rýb (ako napríklad 
poškodenie plutiev, iné zranenia, rýchlosť rastu, správanie a celkový 
zdravotný stav) a kvalita vody. 

V prípade sladkovodných rýb usporiadanie dna má byť čo najviac 
podobné prírodným podmienkam. 

V prípade kaprov a podobných druhov: 

— je dno tvorené prírodnou zeminou, 

— hnojenie rybníkov a jazier organickými a minerálnymi látkami sa 
vykonáva len pomocou hnojív a pôdnych pomocných látok povo
lených podľa článku 24 na používanie v ekologickej poľnohospo
dárskej výrobe, pričom maximálna dávka je 20 kg dusíka/ha, 

— ošetrenie syntetickými chemickými látkami na kontrolu hydrofytov 
a pokrytia vodnými rastlinami v produkčných vodách je zakázané. 

3.1.5.4. Návrh a konštrukcia vodných uzavretých systémov vykazujú také prie
toky a fyzikálno-chemické parametre, ktoré zabezpečujú zdravie živo 
číchov, ich dobré životné podmienky a splnenie ich behaviorálnych 
potrieb. 

▼B



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 104 

Dodržiavajú sa osobitné charakteristiky systémov výroby a uzavretých 
systémov týkajúce sa určitého druhu alebo skupiny druhov stanovené 
vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 3. 

3.1.5.5. Chovné jednotky na pevnine spĺňajú tieto podmienky: 

a) prietokové systémy umožňujú sledovať a riadiť prietok a kvalitu 
pritekajúcej aj vytekajúcej vody; 

b) minimálne 10 % okolia („rozhranie pôda – voda“) má prírodnú 
vegetáciu. 

3.1.5.6. Uzavreté systémy na mori spĺňajú tieto podmienky: 

a) umiestňujú sa tam, kde prietok, hĺbka a výmena vody vo vodnom 
útvare sú optimálne na minimalizáciu vplyvu na morské dno 
a okolitý vodný útvar; 

b) majú vhodné prevedenie konštrukcie klietok a ich údržbu 
s ohľadom na ich vystavenie prevádzkovému prostrediu. 

3.1.5.7. Uzavreté systémy sa navrhnú, umiestnia a prevádzkujú tak, aby riziko 
neželaného úniku živočíchov bolo minimálne. 

3.1.5.8. Ak ryby alebo kôrovce uniknú, prijmú sa vhodné opatrenia na zníženie 
vplyvu na miestny ekosystém vrátane opätovného odchytu, ak je 
potrebný. Vedú sa o tom záznamy. 

3.1.5.9. Rybníky, nádrže alebo náhony a farmy využívané na produkciu živo 
číchov akvakultúry sa vybavia prírodnými filtračnými dnami, usadzo
vacími nádržami a biologickými alebo mechanickými filtrami na zber 
odpadových živín alebo sa v nich využívajú riasy alebo živočíchy 
(lastúrniky), čím sa prispieva k zlepšeniu kvality vytekajúcej vody. 
V náležitých prípadoch sa v pravidelných intervaloch monitoruje vyte
kajúca voda. 

3.1.6. Dobré životné podmienky živočíchov 

3.1.6.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na chove živočíchov akvakultúry majú 
potrebné základné vedomosti a zručnosti, pokiaľ ide o potreby živočí
chov v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok. 

3.1.6.2. So živočíchmi akvakultúry sa manipuluje v minimálnej miere a čo 
najopatrnejšie. Používa sa vhodné vybavenie a pravidlá slúžiace na 
zabránenie stresu a fyzického poškodenia spojeného s postupmi mani
pulácie. S generačnými rybami sa manipuluje tak, aby sa minimalizo
valo fyzické poškodenie a stres, a v prípade potreby v anestézii. 
Postupy triedenia sa minimalizujú a uskutočňujú sa, len ak je to 
potrebné na zabezpečenie dobrých životných podmienok rýb. 

3.1.6.3. Pri používaní umelého osvetlenia sa uplatňujú tieto obmedzenia: 

▼B
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a) v súvislosti s predĺžením prirodzenej dĺžky dňa umelé osvetlenie 
nesmie prekročiť maximálnu hranicu, ktorá zohľadňuje etologické 
potreby, geografické podmienky a celkové zdravie živočíchov; táto 
maximálna hranica nesmie presiahnuť 14 hodín denne, s výnimkou, 
keď je to potrebné na účely rozmnožovania; 

b) je potrebné zamedziť náhlym zmenám intenzity osvetlenia v čase 
zmeny osvetľovania, a to použitím tlmených svietidiel alebo osvet
lenia pozadia. 

3.1.6.4. Na zabezpečenie dobrých životných podmienok a zdravia živočíchov 
sa povoľuje zavzdušňovanie. Mechanické zavzdušňovače sú poháňané 
pokiaľ možno z obnoviteľných zdrojov energie. 

3.1.6.5. Kyslík sa môže používať len v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa 
zdravia a dobrých životných podmienok živočíchov a v kritických 
obdobiach produkcie alebo prepravy a iba v týchto prípadoch: 

a) vo výnimočných prípadoch zmeny teploty, poklesu atmosférického 
tlaku, alebo pri havarijných znečisteniach vôd; 

b) pri výkone postupov príležitostného riadenia násad, napríklad pri 
odbere vzoriek a triedení; 

c) s cieľom zabezpečiť prežitie násad. 

3.1.6.6. Prijmú sa vhodné opatrenia na minimalizáciu trvania prepravy živočí
chov akvakultúry. 

3.1.6.7. Minimalizuje sa akékoľvek utrpenie počas celého života živočíchov 
vrátane okamihu zabíjania. 

3.1.6.8. Odstraňovanie očnej stopky vrátane všetkých podobných postupov, 
ako je podviazanie, narezanie a zovretie, je zakázané. 

3.1.6.9. Techniky zabíjania rybu okamžite omráčia a znecitlivejú voči bolesti. 
S rybami sa pred zabitím manipuluje tak, aby sa zamedzilo zraneniam 
a minimalizovali sa utrpenie a stres. Pri výbere optimálnych postupov 
zabíjania sa berú do úvahy rozdiely vo veľkostiach a druhoch vylo
vených jedincov a rozdiely v lokalitách produkcie. 

3.2. Podrobné pravidlá pre mäkkýše 

3.2.1. Pôvod zárodočného materiálu 

Pokiaľ ide o pôvod zárodočného materiálu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) v prípade lastúrnikov možno použiť zárodočný materiál získaný vo 
voľnej prírode za ohraničením výrobnej jednotky, pokiaľ tým 
nedôjde k závažnému poškodeniu životného prostredia, ak je to 
povolené miestnymi právnymi predpismi a ak zárodočný materiál 
z voľnej prírody pochádza: 

i) z vrstiev kolónií, ktoré by pravdepodobne neprežili zimné 
počasie alebo ktoré predstavujú prebytok oproti požadovanému 
množstvu, alebo 

ii) z prírodných kolónií zárodočného materiálu mäkkýšov na zbera 
čoch; 

▼B
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b) v prípade ustríc druhu Crassostrea gigas sa uprednostňujú populá
cie, ktoré sú šľachtené selektívne na účely zníženia neresenia vo 
voľnej prírode; 

c) je potrebné viesť záznamy o spôsobe, mieste a čase zberu zárodoč
ného materiálu z voľnej prírody na účely vysledovateľnosti miesta 
zberu; 

d) zber zárodočného materiálu z voľnej prírody možno uskutočňovať 
len na základe povolenia príslušného orgánu. 

3.2.2. Umiestnenie a postupy chovu 

Pokiaľ ide o umiestnenie a postupy chovu, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) chov sa môže vykonávať v tej istej vodnej oblasti, kde sa usku
točňuje ekologický chov plutvovitých rýb a ekologická produkcia 
rias v polykultúrnom systéme, o ktorom sa vedie dokumentácia 
v pláne udržateľného riadenia. V polykultúre sa spolu s ulitníkmi, 
ako sú napríklad brežniaky, môžu chovať aj lastúrniky; 

b) ekologická produkcia lastúrnikov sa uskutočňuje v oblastiach 
vyznačených kolíkmi, bójami alebo inými zreteľnými značkami 
a v prípade potreby je ohraničená sieťovými vakmi, klietkami 
alebo inými umelo vyrobenými prostriedkami; 

c) je potrebné, aby ekologické farmy mäkkýšov čo najmenej ohrozo
vali druhy významné z hľadiska ochrany prírody. Ak sa používajú 
siete proti dravcom, ich konštrukcia nesmie ubližovať vtákom, 
ktoré sa ponárajú pod hladinu. 

3.2.3. Chov 

Pokiaľ ide o chov, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) chov slávok na lanách a iné postupy uvedené vo vykonávacích 
aktoch uvedených v článku 15 ods. 3 sa môžu používať v ekolo
gickej poľnohospodárskej výrobe; 

b) chov mäkkýšov na dne je povolený len vtedy, ak v lokalitách zberu 
a chovu nedochádza k závažnému vplyvu na životné prostredie. 
Pred začatím operácií prevádzkovateľ doplní do plánu udržateľného 
riadenia vo forme samostatnej kapitoly prieskum a správu, ktorou 
sa dokladuje minimálny vplyv na životné prostredie a poskytne 
uvedený prieskum a správu príslušnému orgánu alebo v náležitom 
prípade štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej 
organizácii. 

3.2.4. Hospodárenie 

Pokiaľ ide o hospodárenie, uplatňujú sa tieto pravidlá: 

a) produkcia sa realizuje pri takej hustote chovu, ktorá neprekračuje 
hustotu neekologického chovu mäkkýšov v danej lokalite. Triede
nie, prerieďovanie a prispôsobovanie hustoty chovu sa vykonáva 
podľa prítomnej biomasy a so zreteľom na zabezpečenie dobrých 
životných podmienok živočíchov a vysokej kvality produktov; 

▼B
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b) organizmy, ktoré sa usádzajú, sa odstraňujú len fyzickými 
prostriedkami alebo manuálne a v náležitých prípadoch sa vracajú 
naspäť do mora v dostatočnej vzdialenosti od mäkkýších fariem. 
Mäkkýše možno jedenkrát v priebehu produkčného cyklu ošetriť 
vápenným roztokom s cieľom kontrolovať šírenie konkurenčne sa 
usádzajúcich organizmov. 

3.2.5. Osobitné pravidlá chovu ustríc 

Je povolený chov ustríc vo vakoch umiestnených na oporách. Uvedené 
alebo iné konštrukcie, v ktorých sa nachádzajú ustrice, sú usporiadané 
tak, aby sa zabránilo vytvoreniu úplnej bariéry pozdĺž pobrežia. 
Násada sa opatrne umiestni na lôžka v závislosti od prílivu s cieľom 
optimalizovať produkciu. Produkcia spĺňa požiadavky stanovené vo 
vykonávacích aktoch uvedených v článku 15 ods. 3 

Časť IV: Pravidlá výroby spracovaných potravín 

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 11 a 16 sa na 
ekologickú poľnohospodársku výrobu spracovaných potravín uplatňujú pravidlá 
stanovené v tejto časti. 

1. Všeobecné požiadavky na výrobu spracovaných potravín 

1.1. Prídavné látky v potravinách, technologické pomocné látky a iné látky 
a zložky používané na spracovanie potravín a akékoľvek uplatňované 
spracovateľské postupy, napríklad údenie, spĺňajú zásady správnej 
výrobnej praxe ( 1 ). 

1.2. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú spracované potraviny, zavedú a aktua
lizujú vhodné postupy založené na systematickom určovaní kritických 
krokov pri spracovaní. 

1.3. Uplatňovanie postupov uvedených v bode 1.2 zaručuje, že vyrobené 
spracované produkty sú vždy v súlade s týmto nariadením. 

1.4. Prevádzkovatelia dodržiavajú a vykonávajú postupy uvedené v bode 
1.2., a bez toho, aby bol dotknutý článok 28, najmä: 

a) prijímajú opatrenia predbežnej opatrnosti; 

b) vykonávajú vhodné opatrenia, pokiaľ ide o čistenie, monitorujú ich 
účinnosť a vedú záznamy o uvedených činnostiach; 

c) zaručujú, že neekologické produkty sa neumiestňujú na trh s ozna 
čením, ktorým sa odkazuje na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu. 

1.5. Príprava spracovaných produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, spracovaných produktov z konverzie a spracovaných neeko
logických produktov prebieha od seba navzájom časovo alebo priesto
rovo oddelene. Ak sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
produkty z konverzie a neekologické produkty v akejkoľvek kombi
nácii pripravujú alebo uskladňujú v príslušnej prípravnej jednotke, 
prevádzkovateľ: 

a) informuje o tom príslušný orgán alebo v náležitom prípade štátnu 
inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu; 

▼B 

( 1 ) Správna výrobná prax v zmysle vymedzenia v článku 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) 
č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a pred
metov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75).
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b) vykonáva činnosti nepretržite, až kým sa nedokončí celá výrobná 
séria, priestorovo alebo časovo oddelene od podobných činností 
vykonávaných v súvislosti s akýmkoľvek iným druhom produktu 
(produktom ekologickej poľnohospodárskej výroby, produktom 
z konverzie alebo s neekologickým produktom); 

c) pred začatím činností aj po ich ukončení uskladňuje produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, produkty z konverzie 
a neekologické produkty od seba navzájom priestorovo alebo 
časovo oddelene; 

d) vedie aktualizovanú a dostupnú evidenciu všetkých činností a spra
cúvaných množstiev; 

e) prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť identifikáciu dávok 
a zabrániť zmiešaniu alebo zámene medzi produktmi ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, produktmi z konverzie a neekologic
kými produktmi; 

f) činnosti na produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo na produktoch z konverzie vykonáva len po vhodnom očis
tení výrobného zariadenia. 

1.6. Nesmú sa používať produkty, látky a techniky, ktorými sa obnovujú 
vlastnosti stratené pri spracovaní a uskladňovaní potravín z ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, naprávajú dôsledky nedbanlivosti pri spra
covaní potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ktoré 
môžu inak uvádzať do omylu, pokiaľ ide o pravý charakter produktov 
určených na umiestnenie na trh ako potraviny z ekologickej poľnohos
podárskej výroby. 

2. Podrobné požiadavky na výrobu spracovaných potravín 

2.1. Na zloženie spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej 
výroby sa uplatňujú tieto podmienky: 

a) produkt sa vyrába hlavne z poľnohospodárskych zložiek alebo 
z produktov určených na použitie ako potraviny uvedených 
v prílohe I; na účely určenia, či bol produkt vyrobený hlavne 
z uvedených produktov, sa neberie do úvahy pridaná voda a soľ; 

b) ekologická zložka sa nesmie vyskytovať spolu s rovnakou zložkou 
v neekologickej kvalite; 

c) zložka vyrobená v období konverzie sa nesmie vyskytovať spolu 
s rovnakou zložkou v biokvalite alebo neekologickej kvalite. 

2.2. Použitie určitých produktov a látok pri spracovaní potravín 

2.2.1. Pri spracovaní potravín sa môžu používať len prídavné látky v potra
vinách, technologické pomocné látky a neekologické poľnohospo
dárske zložky, ktoré sú povolené podľa článku 24 alebo článku 25 
na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a produkty 
a látky uvedené v bode 2.2.2, s výnimkou produktov a látok sektora 
vinohradníctva a vinárstva, na ktoré sa uplatňuje časť VI bod 2, 
a s výnimkou kvasníc, na ktoré sa uplatňuje časť VII bod 1.3. 

2.2.2. Pri spracovaní potravín sa môžu použiť tieto produkty a látky: 

a) prípravky z mikroorganizmov a potravinárskych enzýmov, ktoré sa 
bežne používajú na spracovanie potravín, pod podmienkou, že 
potravinárske enzýmy, ktoré sa majú použiť ako prídavné látky 
v potravinách, boli povolené podľa článku 24 na použitie v ekolo
gickej poľnohospodárskej výrobe; 

▼B
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b) látky a produkty vymedzené v článku 3 ods. 2 písm. c) a v článku 
3 ods. 2 písm. d) bode i) nariadenia (ES) č. 1334/2008, ktoré boli 
označené ako prírodné aromatické látky alebo prírodné aromatické 
prípravky v súlade s článkom 16 ods. 2, 3 a 4 uvedeného 
nariadenia; 

c) farbivá na pečiatkovanie mäsa a na pečiatkovanie vaječných 
škrupín v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1333/2008; 

d) prírodné farbivá a prírodné látky na tradičné farebné zdobenie 
škrupín uvarených vajec vyhotovovaných so zámerom umiestniť 
ich na trh v príslušnom období roka; 

e) pitná voda a soľ z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo 
neekologická soľ (s chloridom sodným alebo chloridom draselným 
ako základnými zložkami) používané bežne pri spracovaní potra
vín; 

f) minerály (vrátane stopových prvkov), vitamíny, aminokyseliny 
a mikroživiny, pod podmienkou, že: 

i) ich použitie v potravinách určených na bežnú konzumáciu sa 
„vyžaduje priamo zákonom“ v tom zmysle, že sa vyžaduje 
priamo v ustanoveniach práva Únie alebo v ustanoveniach 
vnútroštátneho práva zlučiteľných s právom Únie, s tým dôsled
kom, že uvedené potraviny sa v prípade, že do nich nie sú 
pridané uvedené minerály, vitamíny, aminokyseliny alebo 
mikroživiny, nemôžu vôbec umiestňovať na trh ako potraviny 
určené na bežnú konzumáciu, alebo 

ii) pokiaľ ide o potraviny, ktoré sa umiestňujú na trh s tým, že 
majú osobitné vlastnosti alebo účinky vo vzťahu k zdraviu 
alebo výžive alebo vo vzťahu k potrebám špecifických skupín 
spotrebiteľov: 

— v produktoch uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 609/2013 ( 1 ) ich použitie je povolené podľa uvedeného 
nariadenia a aktov prijatých na základe jeho článku 11 ods. 1 
uvedeného nariadenia pre dotknuté produkty, alebo 

— v produktoch upravených smernicou Komisie 
2006/125/ES ( 2 ) je ich použitie povolené uvedenou 
smernicou. 

2.2.3. Iba čistiace a dezinfekčné prostriedky povolené podľa článku 24 na 
používanie pri spracovaní sa používajú na uvedený účel. 

2.2.4. Na účely výpočtu uvedeného v článku 30 ods. 5 sa uplatňujú tieto 
pravidlá: 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravi
nách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej 
náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 
92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smer
nica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 
a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35). 

( 2 ) Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze 
obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, 
s. 16).
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a) určité prídavné látky v potravinách povolené podľa článku 24 na 
používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa počítajú ako 
poľnohospodárske zložky; 

b) prípravky a látky uvedené v bode 2.2.2 písm. a), c), d), e) a f) sa 
nezapočítavajú ako poľnohospodárske zložky; 

c) kvasnice a produkty z kvasníc sa počítajú ako poľnohospodárske 
zložky. 

Časť V: Pravidlá výroby spracovaných krmív 

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 11 a 17 sa na 
ekologickú poľnohospodársku výrobu spracovaných krmív uplatňujú pravidlá 
stanovené v tejto časti. 

1. Všeobecné požiadavky na výrobu spracovaných krmív 

1.1. Kŕmne doplnkové látky, technologické pomocné látky a iné látky 
a zložky používané na spracovanie krmív a akékoľvek používané 
spracovateľské postupy, napríklad údenie, spĺňajú zásady správnej 
výrobnej praxe. 

1.2. Prevádzkovatelia, ktorí vyrábajú spracované krmivá, zavedú a aktuali
zujú vhodné postupy založené na systematickom určovaní kritických 
krokov pri spracovaní. 

1.3. Uplatňovanie postupov uvedených v bode 1.2 zaručuje, že vyrobené 
spracované produkty sú vždy v súlade s týmto nariadením. 

1.4. Prevádzkovatelia dodržiavajú a vykonávajú postupy uvedené v bode 
1.2., a bez toho, aby bol dotknutý článok 28, najmä: 

a) prijímajú opatrenia predbežnej opatrnosti; 

b) vykonávajú vhodné opatrenia, pokiaľ ide o čistenie, monitorujú ich 
účinnosť a vedú záznamy o uvedených činnostiach; 

c) zaručujú, že neekologické produkty sa neumiestňujú na trh s ozna 
čením, ktorým sa odkazuje na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu. 

1.5. Príprava spracovaných produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, spracovaných produktov z konverzie a spracovaných neeko
logických produktov prebieha od seba navzájom časovo alebo priesto
rovo oddelene. Ak sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, 
produkty z konverzie a neekologické produkty v akejkoľvek kombi
nácii pripravujú alebo uskladňujú v príslušnej prípravnej jednotke, 
prevádzkovateľ: 

a) o tom informuje štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú 
inšpekčnú organizáciu; 

b) vykonáva činnosti nepretržite, až kým sa nedokončí celá výrobná 
séria, priestorovo alebo časovo oddelene od podobných činností 
vykonávaných v súvislosti s akýmkoľvek iným druhom produktu 
(produktom ekologickej poľnohospodárskej výroby, produktom 
z konverzie alebo s neekologickým produktom); 

c) pred začatím činností aj po ich ukončení uskladňuje produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, produkty z konverzie 
a neekologické produkty od seba navzájom časovo alebo priesto
rovo oddelene; 

d) vedie aktualizovanú a dostupnú evidenciu všetkých činností a spra
cúvaných množstiev; 

▼B
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e) prijme potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť identifikáciu dávok 
a zabrániť zmiešaniu alebo zámene medzi produktmi ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, produktmi z konverzie a neekologic
kými produktmi; 

f) činnosti na produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo produktoch z konverzie vykonáva len po vhodnom očistení 
výrobného zariadenia. 

2. Podrobné požiadavky na výrobu spracovaných krmív 

2.1. Kŕmne suroviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby ani kŕmne 
suroviny vyrobené v období konverzie sa nesmú objaviť v zložení 
krmivového produktu z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
súčasne s rovnakými kŕmnymi surovinami vyrobenými neekologicky. 

2.2. Žiadne kŕmne suroviny používané alebo spracovávané v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe sa nesmú spracúvať pomocou chemicky 
syntetizovaných rozpúšťadiel. 

2.3. Pri spracúvaní krmív sa môžu používať len tie neekologické kŕmne 
suroviny rastlinného, riasového, živočíšneho alebo kvasinkového 
pôvodu, kŕmne suroviny minerálneho pôvodu a kŕmne doplnkové 
látky a technologické pomocné látky, ktoré sú povolené podľa člán
ku 24 na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe. 

2.4. Iba čistiace a dezinfekčné prostriedky povolené podľa článku 24 na 
používanie pri spracovaní sa používajú na uvedený účel. 

Časť VI: Víno 

1. Rozsah pôsobnosti 

1.1. Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 10, 
11, 16 a 18 sa na ekologickú poľnohospodársku výrobu produktov 
sektora vinohradníctva a vinárstva, ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 
písm. l) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uplatňujú pravidlá stanovené 
v tejto časti. 

1.2. Pokiaľ sa v tejto časti vyslovene nestanovuje inak, uplatňujú sa naria
denia Komisie (ES) č. 606/2009 ( 1 ) a (ES) č. 607/2009 ( 2 ). 

2. Použitie určitých produktov a látok 

2.1. Produkty sektora vinohradníctva a vinárstva sa vyrábajú zo surovín 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

2.2. Na výrobu produktov sektora vinohradníctva a vinárstva sa môžu 
používať len produkty a látky povolené podľa článku 24 na používanie 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, a to aj v priebehu enologic
kých postupov, procesov a ošetrení, s prihliadnutím na podmienky 
a obmedzenia stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013 a v nariade
ní (ES) č. 606/2009, a najmä v prílohe I A k poslednému uvedenému 
nariadeniu. 

▼B 

( 1 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité 
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie 
vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 
24.7.2009, s. 1). 

( 2 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 z 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité 
podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené 
označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú 
úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).
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3. Enologické postupy a obmedzenia 

3.1. Bez toho, aby boli dotknuté oddiely 1 a 2 tejto časti a špecifické 
zákazy a obmedzenia stanovené v bodoch 3.2, 3.3 a 3.4, povoľujú 
sa len enologické postupy, procesy a ošetrenia, vrátane obmedzení 
stanovených v článku 80 a článku 83 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1308/2013, v článku 3, článkoch 5 až 9 a článkoch 11 až 14 
nariadenia (ES) č. 606/2009 a v prílohách k uvedeným nariadeniam, 
používané pred 1. augustom 2010. 

3.2. Zakazuje sa použitie týchto enologických postupov, procesov a ošet
rení: 

a) čiastočné zahustenie prostredníctvom chladenia podľa časti I oddielu 
B.1 písm. c) prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013; 

b) odstránenie oxidu siričitého prostredníctvom fyzikálnych procesov 
podľa bodu 8 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009; 

c) ošetrenie elektrodialýzou na zabezpečenie stabilizácie vínneho 
kameňa vo víne podľa bodu 36 prílohy I A k nariadeniu (ES) 
č. 606/2009; 

d) čiastočné odstránenie alkoholu z vína (dealkoholizácia) podľa bodu 
40 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009; 

e) ošetrenie katexmi na zabezpečenie stabilizácie vínneho kameňa 
podľa bodu 43 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009. 

3.3. Použitie týchto enologických postupov, procesov a ošetrení sa povo 
ľuje za týchto podmienok: 

a) pri tepelnom ošetrení podľa bodu 2 prílohy I A k nariadeniu (ES) 
č. 606/2009 za predpokladu, že teplota nepresiahne 75 °C; 

b) pri odstreďovaní a filtrácii inertnými filtračnými materiálmi alebo 
bez nich podľa bodu 3 prílohy I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 
za predpokladu, že veľkosť pórov nie je menšia ako 0,2 
mikrometra. 

3.4. Akákoľvek zmena zavedená po 1. auguste 2010, pokiaľ ide o enolo
gické postupy, procesy a ošetrenia stanovené v nariadení (ES) 
č. 1234/2007 alebo v nariadení (ES) č. 606/2009, sa môže uplatňovať 
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vína len po tom, ako sa 
uvedené opatrenia zahrnú do tohto oddielu ako povolené, a v prípade, 
že sa to vyžaduje, po vyhodnotení podľa článku 24 tohto nariadenia. 

Časť VII: Kvasnice používané ako potraviny alebo krmivá 

Okrem všeobecných pravidiel výroby stanovených v článkoch 9, 11, 16, 17 a 19 
sa na ekologickú poľnohospodársku výrobu kvasníc používaných ako potraviny 
alebo krmivá uplatňujú pravidlá stanovené v tejto časti. 

▼B
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1. Všeobecné požiadavky 

1.1. Na výrobu kvasníc z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa použí
vajú len ekologicky vyrobené substráty. Do 31. decembra 2023 sa 
však pri výrobe kvasníc z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
povoľuje pridať do substrátu maximálne 5 % extraktu alebo autolyzátu 
z neekologických kvasníc (počítané v hmotnosti sušiny) v prípade, že 
prevádzkovatelia nedokážu získať kvasnicový extrakt alebo autolyzát 
z ekologickej poľnohospodárskej výroby. 

1.2. Kvasnice z ekologickej poľnohospodárskej výroby sa nesmú nachá
dzať v potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby ani 
v krmivách z ekologickej poľnohospodárskej výroby spolu s neekolo
gickými kvasnicami. 

1.3. Pri výrobe, príprave a v zložení kvasníc z ekologickej poľnohospodár
skej výroby sa môžu používať tieto produkty a látky: 

a) technologické pomocné látky povolené podľa článku 24 na použí
vanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe; 

b) produkty a látky uvedené v časti IV bode 2.2.2 písm. a), b) a e). 

1.4. Iba čistiace a dezinfekčné prostriedky povolené podľa článku 24 na 
používanie pri spracovaní potravín sa používajú na uvedený účel. 

▼B
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PRÍLOHA III 

ZBER, BALENIE, PREPRAVA A SKLADOVANIE PRODUKTOV 

1. Zber produktov a preprava do prípravných jednotiek 

Prevádzkovatelia môžu zbierať produkty ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, produkty z konverzie a neekologické produkty súčasne, len ak 
boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie možnému zmiešaniu alebo 
zámene medzi produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby, produktmi 
z konverzie a neekologickými produktmi a na zabezpečenie identifikácie 
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie. 
Prevádzkovateľ sprístupňuje štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej 
inšpekčnej organizácii informácie o dátume, čase a mieste zberu a o dátume 
a čase prijatia produktov. 

2. Balenie a preprava produktov k iným prevádzkovateľom alebo do iných 
jednotiek 

2.1. Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa produkty ekologickej poľnohospodár
skej výroby a produkty z konverzie prepravovali k iným prevádzkovateľom 
alebo do iných jednotiek vrátane veľkoobchodníkov a maloobchodníkov iba 
vo vhodnom balení, v kontajneroch alebo vo vozidlách uzatvorených spôso
bom, ktorý zabraňuje zámene obsahu bez manipulácie s uzáverom alebo bez 
jeho poškodenia, a označených etiketou, na ktorej sa bez toho, aby boli 
dotknuté akékoľvek iné údaje vyžadované právnymi predpismi Únie, 
uvádzajú tieto údaje: 

a) meno a adresa prevádzkovateľa a, ak sa odlišujú, meno a adresa vlast
níka alebo predajcu produktu; 

b) názov produktu alebo opis kŕmnej zmesi, doplnené odkazom na ekolo
gickú poľnohospodársku výrobu; 

c) názov alebo číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej 
inšpekčnej organizácie, ktorej prevádzkovateľ podlieha, a 

d) v náležitých prípadoch identifikačná značka dávky v súlade s identifi
kačným systémom schváleným na vnútroštátnej úrovni alebo dohod
nutým so štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou 
organizáciou, ktorá umožňuje prepojiť dávku so záznamami uvedenými 
v článku 34 ods. 5. 

Informácie uvedené v písmenách a) až d) sa môžu uvádzať aj v sprievodnom 
dokumente, ak taký dokument možno bez pochýb spojiť s balením, kontaj
nerom alebo dopravou produktu vozidlom. Tento sprievodný dokument 
obsahuje aj informácie o dodávateľovi alebo dopravcovi. 

2.2. Uzáver obalov, kontajnerov alebo vozidiel sa nevyžaduje v prípade, že: 

a) ide o priamu prepravu medzi dvomi prevádzkovateľmi, ktorí obaja 
podliehajú systému kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby; 

b) preprava zahŕňa len produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo produkty z konverzie; 

c) sa k produktom pripája sprievodný dokument, v ktorom sa uvádzajú 
informácie vyžadované podľa bodu 2.1, a 

d) expedujúci a aj prijímajúci prevádzkovateľ sprístupňujú záznamy o týchto 
prepravných činnostiach pre štátnu inšpekčnú organizáciu alebo 
súkromnú inšpekčnú organizáciu. 

▼B
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3. Osobitné pravidlá prepravy krmiva do iných výrobných alebo prípravných 
jednotiek alebo skladovacích priestorov 

Prevádzkovatelia pri preprave krmiva do iných výrobných alebo prípravných 
jednotiek alebo do skladovacích priestorov zabezpečia splnenie týchto 
podmienok: 

a) ekologicky vyrobené krmivá, krmivá z konverzie a neekologické krmivá 
sú počas prepravy účinným spôsobom fyzicky oddelené; 

b) vozidlá alebo kontajnery, v ktorých sa prepravovali neekologické 
produkty, sa používajú na prepravu produktov ekologickej poľnohospo
dárskej výroby alebo produktov z konverzie, len ak: 

i) pred začatím prepravy produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby alebo produktov z konverzie boli uplatnené vhodné opatrenia 
na čistenie, ktorých účinnosť bola skontrolovaná, a prevádzkovatelia 
vedú záznamy o uvedených činnostiach; 

ii) vykonajú sa všetky vhodné opatrenia v závislosti od rizík vyhodno
tených v súlade s kontrolnými opatreniami a prevádzkovatelia 
v prípade potreby zaručia, že neekologické produkty sa neumiestnia 
na trh s označením, ktorým sa odkazuje na ekologickú poľnohospo
dársku výrobu; 

iii) prevádzkovateľ uchováva pre štátnu inšpekčnú organizáciu alebo 
súkromnú inšpekčnú organizáciu záznamy o týchto prepravných 
činnostiach; 

c) preprava hotového krmiva z ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo krmiva z konverzie je fyzicky alebo časovo oddelená od prepravy 
iných hotových produktov; 

d) pri preprave sa zaznamenáva množstvo produktov na začiatku prepravy 
a každé jednotlivé množstvo doručené v rámci jednej dodávky. 

4. Preprava živých rýb 

4.1. Živé ryby sa prepravujú vo vhodných nádržiach s čistou vodou, ktorá spĺňa 
ich fyziologické potreby, pokiaľ ide o teplotu a rozpustený kyslík. 

4.2. Pred prepravou rýb a produktov z nich pochádzajúcich z ekologickej poľno
hospodárskej výroby sa nádrže dôkladne vyčistia, dezinfikujú a opláchnu. 

4.3. Prijmú sa preventívne opatrenia na zníženie stresu. Hustota živých rýb počas 
prepravy nesmie dosahovať úroveň, ktorá je pre dané druhy škodlivá. 

4.4. O činnostiach uvedených v bodoch 4.1, 4.2 a 4.3 sa vedú záznamy. 

5. Príjem produktov od iných prevádzkovateľov jednotiek 

Prevádzkovateľ pri príjme produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo produktu z konverzie skontroluje uzáver obalu, kontajnera alebo 
vozidla v prípadoch, keď sa uzáver vyžaduje, ako aj prítomnosť údajov 
stanovených v oddiele 2. 

Prevádzkovateľ overí a porovná informácie na etikete uvedenej v oddiele 
2 s informáciami uvedenými v sprievodných dokumentoch. Výsledok týchto 
overení sa výslovne uvedie v záznamoch uvedených v článku 34 ods. 5. 

▼B
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6. Osobitné pravidlá príjmu produktov z tretej krajiny 

Ak sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty 
z konverzie dovážajú z tretej krajiny, prepravujú sa vo vhodnom obale 
alebo v kontajneroch uzavretých spôsobom, ktorý zabraňuje zámene ich 
obsahu, a vybavených identifikáciou vývozcu a všetkými ostatnými znač
kami a číslami, ktoré slúžia na identifikáciu dávky, a v prípade potreby aj 
certifikátom o kontrole na účely dovozu z tretích krajín. 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorej je doručená dovážaná zásielka a ktorá 
ju prijíma na účely ďalšej prípravy alebo obchodovania s ňou, pri príjme 
produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie 
dovezeného z tretej krajiny skontroluje uzáver obalu alebo kontajnera 
a v prípade produktov dovážaných v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) 
bodom iii) skontroluje, či sa certifikát o inšpekcii uvedený v danom člán
ku vzťahuje na druh produktu nachádzajúci sa v zásielke. Výsledok tohto 
overenia sa výslovne uvedie v záznamoch uvedených v článku 34 ods. 5. 

7. Skladovanie produktov 

7.1. Plochy na skladovanie produktov musia byť usporiadané takým spôsobom, 
aby bola zabezpečená identifikácia dávok a aby sa zabránilo akémukoľvek 
zmiešaniu s produktmi alebo látkami, ktoré nie sú v súlade s pravidlami 
ekologickej poľnohospodárskej výroby, alebo kontaminácii nimi. Produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie sú v každom 
okamihu jednoznačne identifikovateľné. 

7.2. Iné vstupné produkty alebo látky, ako sú produkty alebo látky povolené 
podľa článkov 9 a 24 na používanie v ekologickej poľnohospodárskej 
výrobe sa nemôžu skladovať vo výrobných jednotkách ekologickej rastlinnej 
a živočíšnej výroby alebo výrobných jednotkách rastlinnej a živočíšnej 
výroby v období konverzie. 

7.3. Alopatické veterinárne lieky vrátane antibiotík sa môžu skladovať v poľno
hospodárskych podnikoch a podnikoch akvakultúry pod podmienkou, že 
boli predpísané veterinárnym lekárom v súvislosti s liečbou uvedenou 
v časti II bode 1.5.2.2 a v časti III bode 3.1.4.2 písm. a) prílohy II, usklad 
ňujú sa na mieste, ktoré je pod dohľadom, a zaznamenali sa v záznamoch 
uvedených v článku 34 ods. 5. 

7.4. Ak prevádzkovatelia manipulujú s produktmi ekologickej poľnohospodár
skej výroby alebo s produktmi z konverzie alebo s neekologickými 
produktmi v akejkoľvek kombinácii a produkty ekologickej poľnohospodár
skej výroby alebo produkty z konverzie sa skladujú v skladovacích zaria
deniach, v ktorých sa uskladňujú aj iné poľnohospodárske produkty alebo 
potraviny: 

a) produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty 
z konverzie sa musia uchovávať oddelene od ostatných poľnohospodár
skych produktov alebo potravín; 

b) musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie identifikácie zásielok 
a na zabránenie zmiešaniu alebo zámene medzi produktmi ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, produktmi z konverzie a neekologickými 
produktmi; 

c) pred uskladnením produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 
alebo produktov z konverzie sa vykonali vhodné opatrenia na čistenie, 
ktorých účinnosť bola skontrolovaná, a prevádzkovatelia vedú záznamy 
o uvedených činnostiach. 

7.5. Iba čistiace a dezinfekčné prostriedky povolené podľa článku 24 na použí
vanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe sa používajú v skladovacích 
zariadeniach na uvedený účel. 

▼B



 

02018R0848 — SK — 14.06.2018 — 000.001 — 117 

PRÍLOHA IV 

POJMY PODĽA ČLÁNKU 30 

BG: биологичен. 

ES: ecológico, biológico, orgánico. 

CS: ekologické, biologické. 

DA: økologisk. 

DE: ökologisch, biologisch. 

ET: mahe, ökoloogiline. 

EL: βιολογικό. 

EN: organic. 

FR: biologique. 

GA: orgánach. 

HR: ekološki. 

IT: biologico. 

LV: bioloģisks, ekoloģisks. 

LT: ekologiškas. 

LU: biologesch, ökologesch. 

HU: ökológiai. 

MT: organiku. 

NL: biologisch. 

PL: ekologiczne. 

PT: biológico. 

RO: ecologic. 

SK: ekologické, biologické. 

SL: ekološki. 

FI: luonnonmukainen. 

SV: ekologisk. 

▼B
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PRÍLOHA V 

LOGO EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY 
EURÓPSKEJ ÚNIE A ČÍSELNÉ KÓDY 

1. Logo 

1.1. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie je v súlade 
s týmto vzorom: 

1.2. Referenčná farba v škále Pantone je zelená Pantone č. 376 a zelená [50 % 
CYAN + 100 % žltá], ak sa používa systém štyroch farieb. 

1.3. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie sa môže 
používať aj v tejto čierno-bielej podobe, ale len v prípade, že nie je 
možné použitie farebnej verzie: 

1.4. Ak je farba pozadia na obale alebo etikete tmavá, môžu byť symboly 
použité v negatívnom formáte s použitím farby pozadia obalu alebo etikety. 

1.5. Ak sa použije farebné logo na farebnom pozadí, na ktorom je ťažko vidi
teľné, na zvýšenie kontrastu s farbami pozadia možno logo ohraničiť 
vonkajšou líniou. 

1.6. Keď sú údaje uvedené na obale jednofarebné, môže sa použiť logo ekolo
gickej poľnohospodárskej výroby Európskej Únie v tej istej farbe. 

▼B
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1.7. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie má výšku 
najmenej 9 mm a šírku najmenej 13,5 mm; pomer medzi výškou a šírkou 
je vždy 1 : 1,5. V prípade veľmi malých balení sa minimálna veľkosť môže 
výnimočne znížiť na výšku 6 mm. 

1.8. Logo ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie možno spájať 
s grafickými alebo textovými prvkami odkazujúcimi na ekologickú poľno
hospodársku výrobu pod podmienkou, že sa tým neovplyvní ani nezmení 
charakter loga ekologickej poľnohospodárskej výroby Európskej únie, ani 
údaje vymedzené v súlade s článkom 32. Pokiaľ sa logo ekologickej poľno
hospodárskej výroby Európskej Únie používa spolu s logami jednotlivých 
členských štátov alebo súkromnými logami, kde sa používa zelená farba, 
ktorá je iná ako referenčná farba stanovená v bode 1.2, logo ekologickej 
poľnohospodárskej výroby Európskej Únie možno používať v uvedenej 
nereferenčnej farbe. 

2. Číselné kódy 

Všeobecný formát číselných kódov je takýto: 

AB-CDE-999 

pričom: 

a) „AB“ je kód ISO krajiny, v ktorej sa uskutočňujú kontroly; 

b) „CDE“ je pojem pozostávajúci z troch písmen, ktorý zvolí Komisia alebo 
každý členský štát, napríklad „bio“, alebo „öko“, alebo „org“ alebo 
„eko“, a ktorý predstavuje odkaz na ekologickú poľnohospodársku 
výrobu; a 

c) „999“ je referenčné číslo pozostávajúce maximálne z troch číslic, ktoré: 

i) príslušný orgán každého členského štátu prideľuje štátnym 
inšpekčným organizáciám alebo súkromným inšpekčným organizá
ciám, na ktoré delegoval kontrolné úlohy; 

ii) prideľuje Komisia, a to: 

— štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným 
organizáciám uznaným Komisiou podľa článku 46, 

— príslušným orgánom tretích krajín uznaným Komisiou podľa 
článku 48. 

▼B
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PRÍLOHA VI 

VZOR CERTIFIKÁTU 

Certifikát podľa článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe 
a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

▼B
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Príloha – Zoznam členov skupiny prevádzkovateľov vymedzenej v článku 36 nariadenia (EÚ) 2018/848 

Meno/názov člena Adresa 

▼B


