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Obecná situace 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a 

označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a 

o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

+ navazující implementované a delegované akty 

 

Kompletně ruší a nahrazuje současně platný legislativní rámec:  

 

• Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 

• Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 

• Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 

 

 



Shrnutí dosavadního průběhu 

projednávání návrhu 

v jednotlivých institucích EU  

a současný stav projednávání 



Evropská komise (EK) 

• Původní návrh Komise představen 25. 3. 2014.  

• Zdůvodněn nutností harmonizace a návaznosti na SFEU. 

• Mnoho radikálních změn, z nichž řada by měla negativní 

dopad na sektor: 

 Přesun kontrolního systému pod nařízení o úředních kontrolách (-) 

 Kontroly pouze na základě analýzy rizika, žádná stanovená 

minimální četnost kontrol ani fyzických, ani dokumentace (-) 

 Úplné zrušení všech výjimek: na konvenční vstupy (osiva, zvířata), 

na zásahy na zvířatech, ad.…(-) 

 Široké použití (co do počtu i rozsahu působnosti) aktů v přenesené 

pravomoci (-) 

 Zavedení skupinové certifikace (-)  

 Zavedení harmonizovaného decertifikačního limitu pro přítomnost 

nepovolených látek (+) 

 Jinak koncipovaná oblast působnosti (-) 

 … 

 



Rada EU 

• První technický přezkum na expertní úrovni Rady EU 

dokončen v říjnu 2014 po celkem 14 jednacích dnech 

Pracovní skupiny pro kvalitu potravin (ekologické 

zemědělství), proběhlých za EL a především pak IT PRES. 

• Navzdory roztříštěnosti pozic ČS projednávání posunuto na 

jednání SCA + RM. 

• V 4+3 deklarace – významný pokrok pozitivním směrem. 

• Na prosincovou RM původně usilovalo IT PRES o částečný 

obecný přístup – vzhledem k situaci nakonec předložena 

pouze zpráva o pokroku. 

• Velkého pokroku dosáhlo v projednávání LV PRES - mnoho 

pozitivních změn (blížící se statutu quo – kontrolní systém, 

redukce deleg. aktů, zohlednění potřeby některých výjimek, 

vylepšené znění oblasti působnosti, …). 

 



Pokrok v projednávání během LV PRES 

• Uskutečněno celkem 5 jednacích dnů pracovní skupiny, 9 

zasedání SCA + návrh byl tématem 4 zasedání Rady ministrů 

pro zemědělství a rybářství. 

• Původní záměr – dosažení obecného přístupu Rady na 

květnové RM. 

• Vzhledem k dlouhodobé názorové roztříštěnosti v klíčových 

oblastech (oblast četnosti kontrol + problematika reziduí 

nepovolených látek) hlasování o obecném přístupu přesunuto 

na RM 16. června 2015. 

• Obecný přístup nakonec po intenzivní přípravné práci PRES 

schválen. 

• Proti hlasovaly CZ, BG, SK, BE a DK. Dále CY a HR se 

zdržely hlasování. 

• Návrh PRES k reziduím pro ČR nepřijatelný. 

 



Podoba finálního kompromisního textu 

Rady EU - obecně 

• Oblast působnosti – kombinace statutu quo (NR 834/2007), 

přílohy I SFEU a přílohy I tohoto nařízení. 

• Kontrolní systém – v tomto nařízení, četnost kontrol na 

základě analýzy rizika, min. však jednou za 2,5 roku u 

podniků s nízkým rizikem nesouladu. 

• Přítomnost nepovolených látek – povinnost zahájit 

vyšetřování příčiny kontaminace, žádný limit pro automatickou 

decertifikaci, možnost dočasně aplikovat národní legislativu, 

ale pouze na tuzemské produkty. 

• Výjimky – prosazeny některé zásahy na zvířatech (tlumení 

růstu rohů + odrohování, kupírování ocásků ovcí) za přesně 

specifikovaných podmínek (dle ČR), konvenční vstupy (osiva, 

zvířata), ad. 

• Možnost skupinové certifikace. 



Evropský parlament (EP) 

• ENVI výbor EP k předmětnému návrhu přijal své stanovisko 

11. 5. 2015 (MZe vytvořilo stanovisko pro CZ europoslance). 

• 7. 5. 2015 představen první návrh zprávy AGRI výboru EP, 

který má toto nařízení v gesci.  

• 7. 7. 2015 obdržely ČS pozměňovací návrhy AGRI výboru, 

kterých je 1322, ČR také předložila své PN v klíčových 

oblastech – PN projednány na jednání AGRI výboru 07/15. 

• Hlasování o návrhu zprávy v AGRI výboru – nejdříve 09/2015 

- stanovisko pro europoslance v přípravě (p. Polčák – 

náhradník). 

• V návaznosti je poté schválení finálního stanoviska na 

plenárním zasedání EP předběžně plánováno na podzim t. r.  

• Následně budou započaty trialogy s Evropskou komisí a 

Radou (za LU PRES) o podobě finálního nařízení. 

 



Závěrem 

• EK ve svém pracovním plánu na rok 2015 uvedla, že pokud 

nebude v 1. polovině roku dosažen výrazný pokrok v 

projednávání, návrh stáhne.  

• Jednání v rámci trialogu s cílem dosáhnout kompromisu mezi 

orgány by měla začít během lucemburského předsednictví, 

dokončení se předpokládá až za nizozemského PRES.  

• Komise se proto rozhodla zachovat svůj návrh a podpořit 

zákonodárce v jejich práci. 

• V rámci vyjednávání s EP bude ČR i nadále uplatňovat své 

připomínky týkající se reziduí nepovolených látek, systému 

kontrol, udělování výjimek, skupinové certifikace. 

 

 



Děkuji za pozornost! 


