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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ekologické poľnohospodárstvo spája aspekty udržateľnosti životného prostredia, ochrany 
biodiverzity, bezpečnosti potravín a ich prospešnosti pre zdravie, ako aj etické zaobchádzanie 
so zvieratami pri výrobe potravín. Ekologické označovanie prospieva aj poľnohospodárom, 
ktorí sú do toho zapojení.

Popularita ekologických výrobkov v Európe i vo svete rastie. Odvetvie ekologickej výroby je 
dnes v Európe štyrikrát väčšie než v roku 1999 a medziročné tempo rastu je stále vysoké, 
okolo 9 percent. Na zaistenie rastu odvetvia do budúcnosti musíme zabezpečiť, aby bolo 
ekologické označovanie prinajmenšom rovnako atraktívne a dôveryhodné, ako je teraz.

Návrh Komisie na rozvoj ekologického poľnohospodárstva v Európe sa zameriava na tri ciele: 
odstránenie prekážok, zaručenie spravodlivej hospodárskej súťaže a zlepšenie dôvery 
spotrebiteľov. Komisia sa snaží o zrušenie mnohých existujúcich výnimiek, a tým o 
zefektívnenie pravidiel a zníženie administratívnej záťaže.

Návrh Komisie obsahuje základné prvky na zlepšenie trvácnosti ekologického odvetvia. Malo 
by sa to dosiahnuť zvýšením pružnosti tam, kde by rovnaké pravidlá pre všetkých 
poľnohospodárov viedli v praxi k situácii, že by pre všetkých poľnohospodárov neboli 
zaručené rovnaké podmienky. 

Bolo by to napríklad v prípade, keď by sa vyžadovalo, aby boli všetky reprodukčné materiály 
bez výnimiek organické. Toto pravidlo by bolo ťažké pre poľnohospodárov v severnej 
Európe, keby mali nájsť osivá odolné voči zime, pretože zásoby takých osív sú zatiaľ veľmi 
malé. Rôzne geografické podmienky treba vziať do úvahy aj v pravidlách týkajúcich sa 
skleníkového záhradníctva a zabezpečiť, aby súčasný výklad pravidiel pre ekologické 
skleníkové záhradníctvo platil aj v budúcnosti.

Pre dôveru spotrebiteľov, kvalitu výroby a rovnaké podmienky výrobcov je nevyhnutné, aby 
sa vypracovali otvorené a spravodlivé kontroly kvality pre dovážané ekologické výrobky. Je 
preto potrebné zaviesť pre výrobky z EÚ i pre dovážané výrobky systém vlastnej kontroly a 
externého auditu. V prípade nesúladu s predpismi bude audítor braný finančne na 
zodpovednosť. 

Je tiež potrebné viac pružnosti v situáciách, keď sa v ekologických výrobkoch nájdu rezíduá 
nepovolených látok . Podľa návrhu Komisie je za to zodpovedný len poľnohospodár, bez 
ohľadu na to, či je na vine poľnohospodár alebo tretia strana. Je dôležité zaviesť zásadu 
„znečisťovateľ platí“ pre prípady, keď sa v blízkosti ekologického poľnohospodárskeho 
podniku nachádza zariadenie s vysokým rizikom kontaminácie a kde existuje dôkaz o 
zodpovednosti tretej strany.

Jedným z dôvodov pre voľbu ekologickej výroby sú lepšie životné podmienky zvierat. Preto 
treba návrh Komisie doplniť o prísnejšie pravidlá v oblasti dobrých životných podmienok 
zvierat.

Okrem tohto osobitného nariadenia by sa malo ekologické poľnohospodárstvo posilniť aj v 
iných právnych predpisoch EÚ. V budúcej revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa 
mali zabezpečiť lepšie stimuly a viac finančných prostriedkov pre poľnohospodárov, ktorí sa 
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venujú ekologickej výrobe alebo na ňu prechádzajú. V záujme zvýšenia dostupnosti 
ekologického reprodukčného materiálu je potrebné ďalej rozvíjať európske databázy a 
vyčleniť viac finančných prostriedkov na výskum a inovácie, aby sa zvýšila produkcia a 
dostupnosť ekologických osív a reprodukčného materiálu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ekologická výroba okrem toho 
predstavuje systém, ktorý prispieva k 
začleneniu požiadaviek na ochranu 
životného prostredia do SPP a podporuje 
udržateľnú poľnohospodársku výrobu. To 
je dôvod, prečo sa v rámci SPP zaviedli 
opatrenia finančnej podpory pre 
ekologickú výrobu, naposledy v rámci 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1307/2013, a ktoré sa posilnili 
najmä nedávnou reformou právneho rámca 
politiky rozvoja vidieka, ako sa ustanovuje 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1305/201315.

(4) Ekologická výroba okrem toho 
predstavuje systém, ktorý prispieva k 
začleneniu požiadaviek na ochranu 
životného prostredia do SPP a podporuje 
udržateľnú poľnohospodársku výrobu 
a chov vhodných druhov. Z tohto dôvodu
sa v rámci SPP zaviedli opatrenia finančnej 
podpory pre ekologickú výrobu, naposledy 
v rámci nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1307/201314, a ktoré sa 
posilnili najmä nedávnou reformou 
právneho rámca politiky rozvoja vidieka, 
ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/201315. V 
budúcej revízii SPP by sa však mali 
zabezpečiť lepšie stimuly a viac 
finančných prostriedkov pre 
poľnohospodárov, ktorí sa venujú 
ekologickej výrobe alebo na ňu 
prechádzajú, s cieľom zväčšiť plochu 
venovanú ekologickému 
poľnohospodárstvu na minimálne 20% 
obhospodarovanej poľnohospodárskej 
pôdy v Únii do roku 2030 a zachovať a 
zvýšiť biodiverzitu aj využívaním 
lesníckych postupov.

___________________ ___________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 
2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
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priamych platieb pre poľnohospodárov na 
základe režimov podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
637/2008 a nariadenie Rady (ES) 
č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
608).

priamych platieb pre poľnohospodárov na 
základe režimov podpory v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 
637/2008 a nariadenie Rady (ES) 
č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 
608).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 
2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 487).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 
2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 487).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Odvetvie ekologického 
poľnohospodárstva v Únii zaznamenalo 
v posledných rokoch prudký rozvoj nielen 
z hľadiska plochy využívanej na 
ekologické poľnohospodárstvo, ale aj 
z hľadiska množstva podnikov 
a celkového počtu ekologických 
prevádzkovateľov, ktorí boli v Únii 
zaregistrovaní.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Výskumnými projektmi sa preukázalo, 
že dôvera spotrebiteľov má na trhu s 
ekologickými potravinami kľúčový 
význam. Z dlhodobého hľadiska môžu 
pravidlá, ktoré nie sú dôveryhodné, ohroziť 
dôveru verejnosti a viesť k zlyhaniu trhu. 

(13) Výskumnými projektmi sa preukázalo, 
že dôvera spotrebiteľov má na trhu s 
ekologickými potravinami kľúčový 
význam. Z dlhodobého hľadiska môžu 
pravidlá, ktoré nie sú dôveryhodné, ohroziť 
dôveru verejnosti a viesť k zlyhaniu trhu. 
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Udržateľný rozvoj ekologickej výroby v 
Únii by sa preto mal zakladať na 
spoľahlivých pravidlách výroby, ktoré sú 
harmonizované na úrovni Únie. Tieto 
pravidlá výroby by navyše mali plniť 
očakávania prevádzkovateľov 
a spotrebiteľov, pokiaľ ide o kvalitu 
ekologických výrobkov a dodržiavanie 
zásad a pravidiel stanovených v tomto 
nariadení.

Udržateľný rozvoj ekologickej výroby v 
Únii by sa preto mal zakladať na 
spoľahlivých a transparentných
pravidlách výroby, ktoré sú harmonizované 
na úrovni Únie, s náležitým zreteľom na 
rôznorodé geografické a klimatické 
podmienky v Únii. Tieto pravidlá výroby 
by navyše mali plniť očakávania 
prevádzkovateľov a spotrebiteľov, pokiaľ 
ide o bezpečnosť a kvalitu ekologických 
výrobkov a dodržiavanie zásad a pravidiel 
stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Všeobecné pravidlá výroby podľa 
tohto nariadenia by v zásade mali zahŕňať 
zákaz používania ionizujúceho žiarenia a
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO) a výrobkov vyrobených z GMO 
alebo pomocou GMO. Keďže spotrebitelia 
sa čoraz viac znepokojujú pre vplyv 
spracovania a prepravy potravín na životné 
prostredie, od ekologických 
prevádzkovateľov iných než 
poľnohospodárov a prevádzkovateľov 
produkujúcich morské riasy alebo 
chovajúcich živočíchy akvakultúry by sa 
malo vyžadovať, aby svoje výsledky 
v oblasti životného prostredia riadili podľa 
harmonizovaného systému. S cieľom 
minimalizovať regulačné zaťaženie 
mikropodnikov, ako sa vymedzuje 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES27, 
zapojených do ekologickej výroby je 
vhodné oslobodiť ich od uplatňovania 
uvedenej požiadavky. S cieľom zabezpečiť 
správne uplatňovanie všeobecných 
pravidiel výroby by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať určité akty, 
pokiaľ ide o stanovenie kritérií, ktorým má 
zodpovedať systém environmentálneho 

(15) Všeobecné pravidlá výroby uvedené v 
tomto nariadení by v zásade mali zahŕňať 
zákaz používania ionizujúceho žiarenia, 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO), výrobkov vyrobené z GMO alebo 
pomocou GMO, klonovania zvierat 
vrátane produktov z nich a z ich 
potomkov, ako aj umelo indukovanej 
polyploidie. Keďže spotrebitelia sa čoraz 
viac znepokojujú pre vplyv spracovania 
a prepravy potravín na životné prostredie, 
od ekologických prevádzkovateľov iných 
než poľnohospodárov a prevádzkovateľov 
produkujúcich morské riasy alebo 
chovajúcich živočíchy akvakultúry by sa 
malo vyžadovať, aby svoje výsledky 
v oblasti životného prostredia riadili podľa 
harmonizovaného systému. S cieľom 
minimalizovať regulačné zaťaženie 
mikropodnikov, ako sa vymedzuje 
v odporúčaní Komisie 2003/361/ES27, 
zapojených do ekologickej výroby je 
vhodné oslobodiť ich od uplatňovania 
uvedenej požiadavky dosiahnuť súlad so 
systémom environmentálneho správania. 
S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie 
všeobecných pravidiel výroby by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
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riadenia. určité akty, pokiaľ ide o stanovenie kritérií, 
ktorým má zodpovedať systém 
environmentálneho riadenia.

___________________ ___________________
27Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

27Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 
124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) S cieľom ďalej znižovať ekologickú 
stopu ekologického poľnohospodárstva by 
členské štáty mali nabádať na spotrebu 
miestneho tovaru, obmedzovať balenie, 
podporovať využívanie obalových 
materiálov, ktoré sú viacnásobne 
využiteľné, recyklovateľné alebo 
biologicky rozložiteľné, a znižovať emisie 
z dopravy.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Riziko nedodržiavania súladu s 
pravidlami ekologickej výroby sa považuje 
za vyššie v poľnohospodárskych 
podnikoch s jednotkami, ktoré sa neriadia 
pravidlami ekologickej výroby. Preto by sa 
po primeranom období konverzie mali 
všetky poľnohospodárske podniky v Únii, 
ktorých cieľom je stať sa ekologickými, v 
plnej miere riadiť v súlade s požiadavkami 
uplatniteľnými na ekologickú výrobu. 
Ekologické poľnohospodárske podniky by 
mali mať vo všetkých členských štátoch 
rovnako dlhé obdobie konverzie bez 

(16) Riziko nedodržiavania súladu s 
pravidlami ekologickej výroby sa považuje 
za vyššie v poľnohospodárskych 
podnikoch s jednotkami, ktoré sa neriadia 
pravidlami ekologickej výroby. Preto by sa 
po primeranom období konverzie mali 
všetky poľnohospodárske podniky v Únii, 
ktorých cieľom je stať sa ekologickými, v 
plnej miere riadiť v súlade s požiadavkami 
uplatniteľnými na ekologickú výrobu. 
Zmiešané poľnohospodárske podniky s 
jednotkami, ktoré sa neriadia pravidlami 
ekologickej výroby, a s jednotkami, ktoré 
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ohľadu na to, či predtým dodržiavali 
agroenvironmentálne opatrenia 
podporované z finančných zdrojov Únie. V 
prípade pôdy ležiacej úhorom však nijaké 
obdobie konverzie nie je potrebné.  S 
cieľom zabezpečiť kvalitu, 
vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s 
týmto nariadením a prispôsobenie sa 
technickému vývoju by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
určité akty, pokiaľ ide o stanovenie 
pravidiel, ktorými sa dopĺňajú všeobecné 
pravidlá konverzie alebo dopĺňajú a menia 
osobitné pravidlá konverzie.

sa riadia takýmito pravidlami, však majú 
byť povolené v prípadoch, keď možno 
jasne odlíšiť ekologicky riadené jednotky 
od tradičných pod podmienkou, že 
tradičné poľnohospodárske činnosti sú 
jasne odlíšené od ekologických 
poľnohospodárskych činností alebo keď 
sa tradičné poľnohospodárske činnosti 
vykonávajú geograficky vzdialene od 
ekologických poľnohospodárskych 
činností, Zmiešané poľnohospodárske 
podniky sa tiež povoľujú, keď 
poľnohospodársky podnik alebo 
akvakultúrny podnik prechádza 
konverziou. Ekologické poľnohospodárske 
podniky by mali mať vo všetkých 
členských štátoch rovnako dlhé obdobie 
konverzie bez ohľadu na to, či predtým 
dodržiavali agroenvironmentálne opatrenia 
podporované z finančných zdrojov Únie. V 
prípade pôdy ležiacej úhorom však nijaké 
obdobie konverzie nie je potrebné. S 
cieľom zabezpečiť kvalitu, 
vysledovateľnosť, dodržiavanie súladu s 
týmto nariadením a prispôsobenie sa 
technickému vývoju by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
určité akty, pokiaľ ide o stanovenie 
pravidiel, ktorými sa dopĺňajú všeobecné 
pravidlá konverzie alebo dopĺňajú a menia 
osobitné pravidlá konverzie.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Podľa nariadenia Rady (ES) č. 
834/20071a by mala byť ekologická výroba 
v skleníkoch a v kvetináčoch povolená aj v 
budúcnosti.

_____________
1a Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. 
júna 2007 o ekologickej výrobe a 
označovaní ekologických produktov, 
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ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 
2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Používanie pesticídov by sa malo 
významne obmedziť. Malo by sa 
uprednostniť používanie opatrení, ktorými 
sa zamedzuje poškodenie spôsobené 
škodcami a burinami, a to prostredníctvom 
techník, ktoré nezahŕňajú používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, ako je 
striedanie plodín. Prítomnosť škodcov 
a buriny by sa mala monitorovať, aby sa 
dalo rozhodnúť, či je akákoľvek 
intervencia hospodársky a ekologicky 
opodstatnená. Používanie určitých 
prípravkov na ochranu rastlín by sa malo 
umožniť, ak sa uvedenými technikami 
neposkytuje primeraná ochrana, a len v 
prípade, ak boli takéto prípravky na 
ochranu rastlín povolené v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/200928, potom, ako sa 
posúdila ich zlučiteľnosť s cieľmi a 
zásadami ekologického poľnohospodárstva 
vrátane obmedzujúcich podmienok 
používania, a po následnom povolení v 
súlade s týmto nariadením.

(20) Používanie pesticídov by sa malo 
významne obmedziť. Malo by sa 
uprednostniť používanie opatrení, ktorými 
sa zamedzuje poškodenie spôsobené 
škodcami a burinami, a to prostredníctvom 
techník, ktoré nezahŕňajú používanie 
prípravkov na ochranu rastlín, ako je 
striedanie a rotácia plodín. Prítomnosť 
škodcov a buriny by sa mala monitorovať, 
aby sa dalo rozhodnúť, či je akákoľvek 
intervencia hospodársky a ekologicky 
opodstatnená. Používanie určitých 
prípravkov na ochranu rastlín by sa malo 
umožniť, ak sa uvedenými technikami 
neposkytuje primeraná ochrana, a len v 
prípade, ak boli takéto prípravky na 
ochranu rastlín povolené v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/200928, potom, ako sa 
posúdila ich zlučiteľnosť s cieľmi a 
zásadami ekologického poľnohospodárstva 
vrátane obmedzujúcich podmienok 
používania, a po následnom povolení v 
súlade s týmto nariadením.

__________________ __________________
28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ 
L 309, 24.11.2009, s. 1).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 
o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ 
L 309, 24.11.2009, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Komisiu treba nabádať, aby 
preskúmala nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/20091a a 
prijala ďalšie nevyhnutné opatrenia s 
cieľom ďalej uprednostňovať používanie 
biologicky aktívnych pesticídov, ktoré 
v porovnaní s ostatnými pesticídmi 
predstavujú nižšie riziko pre ľudské 
zdravie.

_________________________
1aNariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ 
L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Vzhľadom na význam rozvoja 
používania semien a rastlín, ktoré sú 
prispôsobené pôdnym a podnebným 
podmienkam a spĺňajú očakávania 
spotrebiteľov, je potrebné podporovať 
produkciu ekologických osív a rastlín pri 
zachovaní možnosti používať 
neekologické osivá a rastliny v prípade 
nedostupnosti ekologických osív alebo na 
zachovanie dostatočnej genetickej bázy.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) Keďže je dôležité zabezpečiť pre 
ekologické poľnohospodárstvo plemenné 
zvieratá na dobrej genetickej úrovni a 
keďže tieto zvieratá sa musia chovať v 
súlade s pravidlami ekologického 
poľnohospodárstva, je žiaduce zachovať 
za určitých podmienok možnosť použitia 
neekologických plemenných zvierat s 
cieľom čeliť chýbajúcej dostupnosti alebo 
zabezpečiť dostatočnú genetickú bázu, 
najmä pokiaľ ide o zriedkavejšie druhy a 
plemená.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Keďže živočíšna výroba prirodzene 
zahŕňa obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy, v prípadoch, keď 
sa na výživu rastlín v rastlinnej výrobe 
používa hnoj, by sa mala zakázať
živočíšna výroba bez pôdy. Pri výbere 
plemien by sa mala brať do úvahy ich
schopnosť prispôsobiť sa miestnym 
podmienkam, ich životaschopnosť a 
odolnosť voči chorobám a mala by sa
podporovať široká biologická diverzita.

(22) Keďže živočíšna výroba prirodzene 
zahŕňa obhospodarovanie 
poľnohospodárskej pôdy, v prípadoch, keď 
sa na výživu rastlín v rastlinnej výrobe 
používa hnoj, by sa mala postihovať
živočíšna výroba bez pôdy. Je vhodné 
podporovať využívanie prirodzených 
druhov, aby sa zabezpečila čo najväčšia
schopnosť prispôsobiť sa a zároveň by sa
mala podporovať široká biologická 
diverzita.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) V dôsledku existujúcich výnimiek, 
pokiaľ ide o vyššie normy v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat v 
ekologickej výrobe, sa súvisiace 
poľnohospodárske postupy pre zvieratá v 



PE549.119v02-00 12/12 AD\1060761SK.doc

SK

Únii značne odlišujú.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Malo by sa zakázať mrzačenie, ktoré 
má za následok stres, poškodenie, 
ochorenie alebo utrpenie zvierat.

(25) Malo by sa zakázať mrzačenie 
a všetky praktiky, ktoré majú za následok 
stres, poškodenie, ochorenie alebo utrpenie 
zvierat. Naďalej by sa mala uplatňovať 
výnimka pre odstraňovanie rohov 
v prípadoch, keď tento postup možno 
odôvodniť z hľadiska prospešnosti pre 
zvieratá a bezpečnosti pri práci. Vždy, keď 
je chirurgický zákrok považovaný za 
nevyhnutný, je potrebné ho vykonávať s 
použitím anestézie a s dlhodobým 
podávaním analgetík.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Hospodárske zvieratá by sa 
s prihliadnutím na ich fyziologické potreby 
mali kŕmiť kŕmnymi surovinami 
vyrobenými v súlade s pravidlami 
ekologickej výroby a mali by podľa 
možnosti pochádzať z vlastného 
hospodárstva. Okrem toho za presne 
stanovených podmienok možno na 
zabezpečenie základných výživových 
požiadaviek hospodárskych zvierat 
používať určité minerály, stopové prvky 
a vitamíny.

(26) Hospodárske zvieratá by sa 
s prihliadnutím na ich fyziologické potreby 
mali kŕmiť kŕmnymi surovinami 
vyrobenými v súlade s pravidlami 
ekologickej výroby a mali by podľa 
možnosti pochádzať z vlastného 
hospodárstva. Okrem toho za presne 
stanovených podmienok možno na 
zabezpečenie základných výživových 
požiadaviek hospodárskych zvierat 
používať určité minerály, stopové prvky
a vitamíny. V tejto súvislosti by Komisia 
mala tiež zabezpečiť výnimku pre 
používanie selénu v ekologickom 
poľnohospodárstve v budúcnosti. Touto 
výnimkou sa zaistia dobré životné 
podmienky zvierat prostredníctvom 
kvalitnej výživy, a to aj v tých 
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geografických podmienkach, kde sa selén 
v pôde prirodzene nevyskytuje. Okrem 
toho by Komisia mala na tento účel 
zostaviť pozitívny zoznam neekologických 
krmív v prípade, že ekologické krmivá sú 
nepostačujúce, a zaručiť dostatočné 
lehoty na to, aby sa odvetvie prispôsobilo 
vývoju na trhu.

Odôvodnenie

Nedostatok selénu znižuje u dobytka tvorbu protilátok. V európskych krajinách, kde pastviny 
neobsahujú dostatočné množstvo selénu, treba zabezpečiť výnimku o jeho používaní v 
krmivách.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V nariadení (ES) č. 834/2007 sa 
stanovili rôzne výnimky z pravidiel 
ekologickej výroby. Zo skúseností 
získaných pri uplatňovaní uvedených 
ustanovení vyplynulo, že tieto výnimky 
majú negatívny vplyv na ekologickú 
výrobu. Zistilo sa najmä, že samotná 
existencia týchto výnimiek bráni výrobe 
vstupných materiálov v ekologickej forme 
a že nie je zabezpečená vysoká úroveň 
dobrých životných podmienok zvierat 
spojená s ekologickou výrobou. Riadenie a 
kontrola výnimiek navyše predstavujú 
značné administratívne zaťaženie 
vnútroštátnych správnych orgánov aj 
prevádzkovateľov. Napokon, existencia 
výnimiek vytvára podmienky pre narušenia 
hospodárskej súťaže a hrozí oslabením 
dôvery spotrebiteľov. Možnosť povoľovať 
výnimky z pravidiel ekologickej výroby by 
sa preto mala ďalej zúžiť a obmedziť na 
prípady katastrofických okolností.

(43) V nariadení (ES) č. 834/2007 sa 
stanovili rôzne výnimky z pravidiel 
ekologickej výroby. Zo skúseností 
získaných pri uplatňovaní uvedených 
ustanovení vyplynulo, že tieto výnimky 
majú negatívny vplyv na ekologickú 
výrobu. Zistilo sa najmä, že v niektorých 
prípadoch samotná existencia týchto 
výnimiek bráni výrobe vstupných 
materiálov v ekologickej forme a že nie je 
zabezpečená vysoká úroveň dobrých 
životných podmienok zvierat spojená 
s ekologickou výrobou. Riadenie a 
kontrola výnimiek navyše predstavujú 
značné administratívne zaťaženie 
vnútroštátnych správnych orgánov aj 
prevádzkovateľov. Napokon, existencia 
výnimiek vytvára podmienky pre narušenia 
hospodárskej súťaže a hrozí oslabením 
dôvery spotrebiteľov. Možnosť povoľovať 
výnimky z pravidiel ekologickej výroby by 
sa preto mala ďalej zúžiť a obmedziť.
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) S cieľom umožniť pokračovanie 
ekologickej výroby alebo jej obnovenie v 
prípadoch katastrofických okolností by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať určité akty, pokiaľ ide o určenie 
kritérií kvalifikácie prípadov 
katastrofických okolností, stanovenie 
osobitných pravidiel riešenia týchto 
prípadov a potrebné požiadavky na 
monitorovanie a nahlasovanie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(51) Ekologická výroba sa zakladá na 
všeobecnej zásade zásade minimalizácie 
vonkajších vstupov. Od poľnohospodárov 
sa vyžaduje, aby prijali opatrenia na 
predchádzanie riziku kontaminácie 
nepovolenými výrobkami alebo látkami. 
Napriek uvedeným opatreniam sa môže 
stať, že sa poľnohospodárom neumožní 
uviesť na trh výrobky ako ekologické z 
dôvodu neúmyselnej prítomnosti 
nepovolených výrobkov alebo látok. Je 
preto vhodné stanoviť možnosť, na 
základe ktorej môže Komisia v súlade s 
článkom 42 zmluvy povoliť členským 
štátom, aby na kompenzáciu strát v 
uvedených prípadoch poskytli 
poľnohospodárom vnútroštátne platby. 
Členské štáty môžu na celkové alebo 
čiastočné pokrytie takýchto strát využiť aj 
nástroje spoločnej poľnohospodárskej 
politiky.

(51) Členské štáty by mali zabezpečiť 
náležitú náhradu strát, ktoré ekologickým 
poľnohospodárom vznikli v dôsledku 
neúmyselnej kontaminácie. Ak možno 
odhaliť pôvod kontaminácie, členské štáty 
musia uplatňovať zásadu „znečisťovateľ 
platí“.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55a) V minulosti sa v praxi nie vždy 
uplatňovali prísnejšie normy pre dobré 
životné podmienky zvierat, s ktorými sa 
počíta v prípade produktov ekologickej 
výroby. Mali by sa prijať opatrenia, ktoré 
by mali zabezpečiť, aby sa spotrebitelia 
v Únii, ktorí si kupujú výrobky 
živočíšneho pôvodu vrátane potravín, 
mohli spoľahnúť na to, že potraviny 
označené ako ekologické spĺňajú 
najprísnejšie výrobné normy, a to aj 
normy v oblasti dobrých životných 
podmienok zvierat.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Ekologická výroba je vierohodná iba 
vtedy, ak ju sprevádzajú účinné overovania 
a kontroly vo všetkých fázach výroby, 
spracovania a distribúcie. Ekologická 
výroba by mala podliehať úradným 
kontrolám alebo iným úradným činnostiam 
vykonávaným v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
(XXX/XXXX)33 s cieľom overovať 
dodržiavanie pravidiel o ekologickej 
výrobe a označovaní ekologických 
výrobkov.

(58) Ekologická výroba je vierohodná iba 
vtedy, ak ju sprevádzajú účinné overovania 
a kontroly vo všetkých fázach výrobného 
reťazca. Ekologická výroba by mala 
podliehať úradným kontrolám alebo iným 
úradným činnostiam vykonávaným 
v súlade s týmto nariadením. Po prijatí 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. (XXX/XXXX)33 Komisia môže 
prípadne predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na začlenenie 
ekologickej výroby do rozsahu tohto 
nariadenia s cieľom overovať 
dodržiavanie pravidiel o ekologickej 
výrobe a označovaní produktov 
ekologickej výroby. 

__________________ __________________
33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. XX/XXX z [...] o úradných 

33 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. XX/XXX z [...] o úradných 
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kontrolách a iných úradných činnostiach 
vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva, pravidiel týkajúcich sa zdravia a 
dobrých životných podmienok zvierat, 
zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov 
na ochranu rastlín a o zmene nariadení 
(ES) č. 999/2001, (ES) č. 1829/2003, (ES) 
č. 1831/2003, (ES) č. 1/2005, (ES) 
č. 396/2005, (ES) č. 834/2007, (ES) 
č. 1099/2009, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, 
(EÚ) č. [….]/2013 [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia, ktorým sa 
stanovuje hospodárenie s výdavkami 
týkajúcimi sa potravinového reťazca, 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. 
EÚ L...).

kontrolách a iných úradných činnostiach 
vykonávaných na zabezpečenie 
uplatňovania potravinového a krmivového 
práva, pravidiel týkajúcich sa zdravia a 
dobrých životných podmienok zvierat, 
zdravia rastlín, rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a prípravkov 
na ochranu rastlín a o zmene nariadení 
(ES) č. 999/2001, (ES) č. 1829/2003, (ES) 
č. 1831/2003, (ES) č. 1/2005, (ES) 
č. 396/2005, (ES) č. 834/2007, (ES) 
č. 1099/2009, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012, 
(EÚ) č. [….]/2013 [Úrad pre publikácie, 
vložte číslo nariadenia, ktorým sa 
stanovuje hospodárenie s výdavkami 
týkajúcimi sa potravinového reťazca, 
zdravia a dobrých životných podmienok 
zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu] a smerníc 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 
2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES 
(nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. 
EÚ L...).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Berúc do úvahy otázky prísneho 
overovania a súladu v súvislosti s 
ekologickou výrobou pochádzajúcou z 
tretích krajín by Komisia mala preveriť a 
vyhodnotiť, či a ako by mohol byť 
vytvorený systém sebakontroly a 
externého auditu do konca roku 2020, a 
prípadne prijať nevyhnutné prípravné a 
legislatívne opatrenia. V takomto systéme 
musia prevádzkovatelia v tretích 
krajinách, ktorí vyrábajú ekologické 
výrobky určené na dovoz do Únie, 
vytvoriť systém sebakontroly na inšpekciu 
a overovanie kvality postupov a výrobkov. 
Tieto nezávislé kontrolné systémy musí 
overovať nezávislý audítor, ustanovený 
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ako splnomocnený zástupca v rámci Únie. 
V prípade nesúladu bude audítor braný 
finančne na zodpovednosť. 

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(62a) S cieľom maximalizovať príležitosti 
pre malých poľnohospodárov 
a povzbudzovať jednotlivých 
poľnohospodárov, aby vytvárali skupiny 
prevádzkovateľov, by sa v pravidlách pre 
skupiny prevádzkovateľov mali zohľadniť 
potreby a zdrojové kapacity všetkých 
malých poľnohospodárov.

Odôvodnenie

Pojem „malý poľnohospodár“ vymedzuje každý členský štát. Na podporu členskej základne 
skupín prevádzkovateľov je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá upravujúce činnosť skupín 
prevádzkovateľov zohľadňovali potreby malých poľnohospodárov vo všetkých členských 
štátoch. Tieto pravidlá by nemali predstavovať administratívnu záťaž a ich vykonávanie by 
nemalo byť komplikované.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o technické detaily 
zriadenia databázy odrôd, v prípade 
ktorých je dostupný rastlinný 
rozmnožovací materiál získaný metódou 
ekologickej výroby, pokiaľ ide o povolenie 
výrobkov a látok, ktoré možno použiť pri 
ekologickej výrobe všeobecne a osobitne 
pri výrobe spracovaných ekologických 
potravín, vrátane postupov, ktoré sa majú 

(75) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o technické detaily 
zriadenia spoločnej databázy odrôd, najmä 
tradičných a zriedkavých odrôd, v prípade 
ktorých je dostupný rastlinný 
rozmnožovací materiál získaný metódou 
ekologickej výroby, pokiaľ ide o povolenie 
výrobkov a látok, ktoré možno použiť pri 
ekologickej výrobe všeobecne a osobitne 
pri výrobe spracovaných ekologických 
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dodržiavať pri povoľovaní a zaraďovaní 
uvedených výrobkov a látok do zoznamov, 
a v náležitých prípadoch aj vrátane ich 
opisu, požiadaviek na obsah a podmienok 
používania, alebo pokiaľ ide o zrušenie 
povolenia takýchto výrobkov a látok, ďalej 
pokiaľ ide o osobitné a praktické spôsoby 
úpravy, obsahu a veľkosti označení 
udávajúcich číselné kódy štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií a spôsoby úpravy, 
obsahu a veľkosti označenia udávajúceho 
miesto vyprodukovania 
poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o 
prideľovanie číselných kódov štátnym 
inšpekčným organizáciám a súkromným 
inšpekčným organizáciám a o uvádzanie 
miesta vyprodukovania 
poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o 
informácie a špecifikácie týkajúce sa 
obsahu, formy a spôsobu predkladania 
oznámení o činnosti prevádzkovateľov a 
skupín prevádzkovateľov príslušným 
orgánom a o formu zverejňovania 
poplatkov, ktoré možno vyberať za 
kontroly, pokiaľ ide o výmenu informácií 
medzi skupinami prevádzkovateľov a 
príslušnými orgánmi, štátnymi 
inšpekčnými organizáciami a súkromnými 
inšpekčnými organizáciami a medzi 
členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o 
uznanie alebo zrušenie uznania štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií, ktoré sú 
oprávnené vykonávať kontroly v tretích 
krajinách, o zriadenie zoznamu týchto 
štátnych inšpekčných organizácií a 
súkromných inšpekčných organizácií a o 
pravidlá zabezpečovania uplatňovania 
opatrení týkajúcich sa prípadov 
nedodržiavania súladu alebo týkajúcich sa 
podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré 
ovplyvňujú integritu dovážaných 
ekologických výrobkov, pokiaľ ide o 
zriadenie zoznamu tretích krajín uznaných 
podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu, 
ako aj o pravidlá zabezpečovania 
uplatňovania opatrení v súvislosti s 

potravín, vrátane postupov, ktoré sa majú 
dodržiavať pri povoľovaní a zaraďovaní 
uvedených výrobkov a látok do zoznamov, 
a v náležitých prípadoch aj vrátane ich 
opisu, požiadaviek na obsah a podmienok 
používania, alebo pokiaľ ide o zrušenie 
povolenia takýchto výrobkov a látok, ďalej 
pokiaľ ide o osobitné a praktické spôsoby 
úpravy, obsahu a veľkosti označení 
udávajúcich číselné kódy štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií a spôsoby úpravy, 
obsahu a veľkosti označenia udávajúceho 
miesto vyprodukovania 
poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o 
prideľovanie číselných kódov štátnym 
inšpekčným organizáciám a súkromným 
inšpekčným organizáciám a o uvádzanie 
miesta vyprodukovania 
poľnohospodárskych surovín, pokiaľ ide o 
informácie a špecifikácie týkajúce sa 
obsahu, formy a spôsobu predkladania 
oznámení o činnosti prevádzkovateľov a 
skupín prevádzkovateľov príslušným 
orgánom a o formu zverejňovania 
poplatkov, ktoré možno vyberať za 
kontroly, pokiaľ ide o výmenu informácií 
medzi skupinami prevádzkovateľov a 
príslušnými orgánmi, štátnymi 
inšpekčnými organizáciami a súkromnými 
inšpekčnými organizáciami a medzi 
členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o 
uznanie alebo zrušenie uznania štátnych 
inšpekčných organizácií a súkromných 
inšpekčných organizácií, ktoré sú 
oprávnené vykonávať kontroly v tretích 
krajinách, o zriadenie zoznamu týchto 
štátnych inšpekčných organizácií a 
súkromných inšpekčných organizácií a o 
pravidlá zabezpečovania uplatňovania 
opatrení týkajúcich sa prípadov 
nedodržiavania súladu alebo týkajúcich sa 
podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré 
ovplyvňujú integritu dovážaných 
ekologických výrobkov, pokiaľ ide o 
zriadenie zoznamu tretích krajín uznaných 
podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 
834/2007 a o zmenu uvedeného zoznamu, 
ako aj o pravidlá zabezpečovania 
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prípadmi nedodržiavania súladu alebo 
podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré 
ovplyvňujú integritu ekologických 
výrobkov dovážaných z takýchto krajín, 
pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na 
prenos informácií potrebných na 
vykonávanie a monitorovanie tohto 
nariadenia, a pokiaľ ide o zriadenie 
zoznamu štátnych inšpekčných organizácií 
a súkromných inšpekčných organizácií 
uznaných podľa článku 33 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu 
uvedeného zoznamu.  Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201134.

uplatňovania opatrení v súvislosti s 
prípadmi nedodržiavania súladu alebo 
podozrenia z nedodržiavania súladu, ktoré 
ovplyvňujú integritu ekologických 
výrobkov dovážaných z takýchto krajín, 
pokiaľ ide o systém, ktorý sa má použiť na 
prenos informácií potrebných na 
vykonávanie a monitorovanie tohto 
nariadenia, a pokiaľ ide o zriadenie 
zoznamu štátnych inšpekčných organizácií 
a súkromných inšpekčných organizácií 
uznaných podľa článku 33 ods. 3 
nariadenia (ES) č. 834/2007 a o zmenu 
uvedeného zoznamu. Tieto právomoci by 
sa mali vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201134.

__________________ __________________
34 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

34 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 75 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(75a) V záujme zachovania biodiverzity v 
Únii treba okrem spoločnej databázy 
podporovať zriadenie európskej 
genetickej banky, a to v spolupráci s 
členskými štátmi a regionálnymi a 
miestnymi orgánmi.
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Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77a) Akčný plán pre budúcnosť 
ekologickej výroby v Európskej únii by sa 
mal využiť na pomoc financovania 
výskumu a inovácií s cieľom zvýšiť 
produkciu a dostupnosť ekologického 
osiva a rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(77b) Na zvýšenie produkcie, dostupnosti 
a používania ekologického osiva a 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu 
by sa mali podporovať dohody o 
partnerstve medzi pestovateľmi, 
chovateľmi a všetkými zúčastnenými 
stranami v ekologickom 
poľnohospodárstve. Okrem toho by 
skupina expertov pre technické 
poradenstvo v oblasti ekologickej výroby 
(EGTOP) mala byť poverená úlohou 
vyvinúť nový systém pre účinné a 
udržateľné využívanie ekologických osív, 
ktorý poskytuje stimuly pre pestovateľov 
ekologického osiva a chovateľov.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(78a) Komisia a členské štáty by mali 
zvážiť vypracovanie databázy pre celú 
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Úniu o dostupnosti ekologických plemien 
zvierat vrátane ich schopnosti adaptácie 
na miestne podmienky. Členské štáty by 
mali tiež zabezpečiť, aby poradenské 
služby o dostupnosti a vhodnosti týchto 
plemien boli na dostatočnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovujú zásady 
ekologickej výroby a pravidlá týkajúce sa 
ekologickej výroby a používania 
príslušných označení pri označovaní a v 
reklame.

Týmto nariadením sa stanovujú zásady 
ekologickej výroby, jej kontrol 
a certifikácie, a pravidlá týkajúce sa 
ekologickej výroby a používania 
príslušných označení pri označovaní a v 
reklame.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti 
spoločného stravovania, ktoré vykonáva 
zariadenie spoločného stravovania 
vymedzené v článku 2 ods. 2 písm. d) 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1169/201135.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na činnosti 
spoločného stravovania poskytujúceho 
potraviny z ekologickej výroby a 
polotovary, ktoré vykonáva zariadenie 
spoločného stravovania vymedzené v 
článku 2 ods. 2 písm. d) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1169/201135.

__________________ __________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 

35 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
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1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) „poľnohospodárska surovina“ je 
poľnohospodársky výrobok, ktorý nebol 
vystavený žiadnej operácii konzervovania 
ani spracovania;

(3) „poľnohospodárska surovina“ je 
poľnohospodársky výrobok, ktorý nebol 
vystavený žiadnej operácii spracovania, 
prípravy ani konzervovania;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) „preventívne opatrenia“ sú opatrenia, 
ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť 
kvalitu pôdy, ako aj prevenciu a kontrolu 
škodcov a buriny a predchádzať 
kontaminácii výrobkami alebo látkami, 
ktoré nie sú povolené podľa tohto 
nariadenia;

(4) „preventívne opatrenia“ sú opatrenia, 
ktoré sa majú prijať s cieľom zabezpečiť 
kvalitu a úrodnosť pôdy, zachovanie 
biodiverzity, ako aj prevenciu a kontrolu 
škodcov, ochorení a buriny a predchádzať 
kontaminácii výrobkami alebo látkami, 
ktoré nie sú povolené podľa tohto 
nariadenia, vo všetkých fázach výroby, 
prípravy a distribúcie;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „konverzia“ je prechod z výroby inej
ako ekologickej na ekologickú výrobu v 
rámci danej lehoty;

(5) „konverzia“ je prechod z 
poľnohospodárstva iného ako 
ekologického na ekologické 
poľnohospodárstvo v rámci danej lehoty, 
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počas ktorej sa uplatňujú pravidlá 
týkajúce sa ekologickej výroby;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „skupina prevádzkovateľov“ je 
skupina, v ktorej je každý prevádzkovateľ 
poľnohospodárom, ktorý má podnik s 
veľkosťou do 5 hektárov využívanej 
poľnohospodárskej plochy a ktorý sa 
okrem výroby potravín alebo krmív môže 
zapojiť do spracovania potravín alebo 
krmív;

(7) „skupina prevádzkovateľov“ je 
skupina, v ktorej je každý prevádzkovateľ 
poľnohospodárom, ktorý má podnik s 
veľkosťou do päť hektárov alebo ročný 
obrat do 25 000 EUR; poľnohospodárske 
podniky jednotlivých členov skupiny sa 
nachádzajú geograficky blízko seba;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s článkom 26 (certifikácie skupiny prevádzkovateľov). Malí 
poľnohospodári by mali mať možnosť byť účastníkom skupinovej certifikácie, najmä aby sa 
im znížili náklady na inšpekcie a certifikáty a s tým spojené administratívne zaťaženie. Pokiaľ 
ide o podmienky príslušnosti, malo by sa doplniť ďalšie kritérium (ročný obrat maximálne 25 
000 EUR).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) „rastlinný rozmnožovací materiál“ 
je akákoľvek rastlina v akomkoľvek 
štádiu svojho rastu vrátane osív, z ktorých 
môžu vyrásť celé rastliny a ktoré sú 
určené na tento účel;

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť aj vymedzenie pojmu rastlinného rozmnožovacieho materiálu, čím sa 
zabezpečí, že sem patria aj semená, ktoré by inak mohli zostať vylúčené. 
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) „priamy environmentálny aspekt“ je 
priamy environmentálny aspekt, ako sa 
vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia 
(ES) č. 1221/20091a.

_______________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 
2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v 
schéme Spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 
342, 22.12.2009, s. 1 – 45).

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v 
schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) definuje priamy 
environmentálny aspekt ako „environmentálny aspekt súvisiaci s činnosťami, výrobkami a 
službami samotnej organizácie, ktoré môže organizácia priamo riadiť“. Tento pozmeňujúci 
návrh súvisí s návrhom k článku 7 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) „štátna inšpekčná organizácia“ je 
štátna inšpekčná organizácia pre 
ekologickú výrobu a označovanie 
ekologických výrobkov, ako sa vymedzuje 
v článku 2 bode 39 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných
kontrolách];

(33) „štátna inšpekčná organizácia“ je 
štátna inšpekčná organizácia pre 
ekologickú výrobu a označovanie 
produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 
39 nariadenia (EÚ) č. XXX/XXXX 
[nariadenie o úradných kontrolách], na 
ktorú príslušný orgán, prípadne aj 
zodpovedajúci orgán pôsobiaci v tretej 
krajine, preniesol na základe tohto 
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nariadenia úplnú alebo čiastočnú 
právomoc nad kontrolou a certifikáciou 
v oblasti ekologickej poľnohospodárskej 
výroby;

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) „súkromná inšpekčná organizácia“ je 
delegovaný subjekt, ako sa vymedzuje v 
článku 2 ods. 38 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných 
kontrolách], ako aj subjekt uznaný 
Komisiou alebo treťou krajinou, ktorú 
Komisia uznala na účely vykonávania 
kontrol v tretích krajinách v prípade 
dovozu ekologických výrobkov do Únie;

(34) „súkromná inšpekčná organizácia“ je 
delegovaný subjekt, ako sa vymedzuje v 
článku 2 ods. 38 nariadenia (EÚ) 
č. XXX/XXXX [nariadenie o úradných 
kontrolách], ktorý na základe tohto 
nariadenia vykonáva kontrolu 
a certifikáciu ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, ako aj 
zodpovedajúci subjekt uznaný Komisiou 
alebo treťou krajinou, ktorú Komisia 
uznala na účely vykonávania kontrol 
a certifikácie v tretích krajinách v prípade 
dovozu produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby do Únie;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 40 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) „umelý nanomateriál“ je umelý 
nanomateriál, ako sa vymedzuje v článku 
2 ods. 2 písm. t) nariadenia (EÚ) 
č. 1169/20111a;

__________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
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smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) „ionizujúce žiarenie“ je ionizujúce 
žiarenie, ako sa vymedzuje v článku 1 
smernice Rady 96/29/Euratom47.

(43) „ionizujúce žiarenie“ je ionizujúce 
žiarenie, ako sa vymedzuje v článku 1 
smernice Rady 96/29/Euratom47 a v zmysle 
úpravy v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/2/ES47a;

__________________ __________________
47 Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. 
mája 1996, ktorá stanovuje základné 
bezpečnostné normy ochrany zdravia 
pracovníkov a obyvateľstva pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku 
ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 
29.6.1996, s. 1).

47 Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. 
mája 1996, ktorá stanovuje základné 
bezpečnostné normy ochrany zdravia 
pracovníkov a obyvateľstva pred 
nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku 
ionizujúceho žiarenia (Ú. v. ES L 159, 
29.6.1996, s. 1).
47a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 1999/2/ES  z 22. februára 1999 o 
aproximácii zákonov členských štátov 
týkajúcich sa potravín a prídavných látok 
do potravín upravovaných ionizujúcim 
žiarením (Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16).

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 43 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43a) „pôdne pestovanie plodín“ je 
produkcia v živej pôde (minerálnej pôde 
zmiešanej s materiálmi a produktmi 
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povolenými v ekologickom 
poľnohospodárstve alebo hnojenej týmito 
materiálmi a produktmi) v spojení 
s podornicovou vrstvou a so skalným 
podložím;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom k článku 4 ods. 1 písm. e) bod ii).

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Kapitola II – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zásady ekologickej výroby Ciele a zásady ekologickej výroby

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné zásady Všeobecné ciele a zásady 

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ekologická výroba je udržateľný systém 
riadenia poľnohospodárstva, ktorý sa 
zakladá na týchto všeobecných zásadách:

Ekologická výroba je udržateľný systém 
hospodárenia, ktorý má tieto všeobecné 
ciele a ktorý sa zakladá na týchto 
všeobecných zásadách:
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) výroba produktov vysokej kvality;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) výroba širokého spektra potravín a 
iných poľnohospodárskych produktov, 
ktoré zodpovedajú dopytu spotrebiteľov po 
tovare vyrábanom postupmi, ktoré nemajú 
škodlivý účinok na životné prostredie, 
zdravie ľudí, zdravie rastlín alebo zdravie 
a dobré životné podmienky zvierat;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) uskutočňuje pestovanie plodín
a živočíšna výroba viazané na pôdu alebo 
akvakultúra, ktorá je v súlade so zásadou 

ii) v rámci poľnohospodárskeho 
ekosystému sa zaoberá pôdnym 
pestovaním plodín a/alebo živočíšnou 
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udržateľného využívania zdrojov 
rybolovu;

výrobou viazanou na pôdu v súlade 
s preventívnymi opatreniami, medzi ktoré 
patrí:

– ochrana pôdy a jej zabezpečenie pred 
veternou a vodnou eróziou,

– rotácia plodín,

– využívanie osív a zvierat s vysokou 
mierou odolnosti voči chorobám,

alebo uplatňovanie postupov udržateľnej 
akvakultúry;

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) uprednostňovanie krátkych 
dodávateľských reťazcov a miestnej 
produkcie v rôznych oblastiach Únie;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 4 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) využívanie postupov, ktoré majú 
pozitívny vplyv na zdravie spotrebiteľov a 
poľnohospodárov;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rámci poľnohospodárskych činností 
a akvakultúry sa ekologická výroba 
zakladá najmä na týchto osobitných 
zásadách:

Ekologická výroba sa zakladá na týchto 
osobitných zásadách:
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) dodržiavanie vysokej úrovne dobrých 
životných podmienok zvierat pri 
rešpektovaní druhovo špecifických potrieb;

f) dodržiavanie vysokej úrovne dobrých 
životných podmienok zvierat pri 
rešpektovaní druhovo špecifických potrieb 
vo všetkých životných fázach vrátane 
prepravy a zabíjania;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) kŕmenie hospodárskych zvierat 
ekologickým krmivom, ktoré pozostáva 
z poľnohospodárskych zložiek 
z ekologickej výroby a z prírodných 
nepoľnohospodárskych látok;

g) kŕmenie hospodárskych zvierat 
ekologickým krmivom, ktoré pozostáva 
z poľnohospodárskych zložiek 
z ekologickej výroby a z prírodných 
nepoľnohospodárskych látok, ktoré 
spĺňajú výživové potreby zvierat; ak 
výživové potreby nie je možné pokryť 
prírodnými produktmi, môžu sa za presne 
vymedzených podmienok uplatniť 
obmedzené výnimky podľa článku 19;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 5 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) vylúčenie genetického inžinierstva, 
klonovania zvierat, umelo indukovanej 
polyploidie a ionizujúceho žiarenia z 
celého ekologického potravinového 
reťazca;

h) vylúčenie genetického inžinierstva 
vrátane geneticky modifikovaných 
organizmov a výrobkov z nich 
vyrobených, klonovania zvierat vrátane 
potomkov klonovaných zvierat a výrobkov 
z klonovaných zvierat, umelo indukovanej 
polyploidie a ionizujúceho žiarenia z 
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celého ekologického potravinového 
reťazca;

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 6 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vylúčenie potravín, ktoré obsahujú 
umelé nanomateriály alebo sa z nich 
skladajú,

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) celý poľnohospodársky podnik alebo 
akvakultúrny podnik sa riadi v súlade s 
požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na 
ekologickú výrobu;

a) celý poľnohospodársky podnik alebo 
akvakultúrny podnik sa riadi v súlade s 
požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na 
ekologickú výrobu, s výnimkou 
poľnohospodárskych podnikov alebo 
činností, kde sa môžu jasne odlíšiť 
jednotky, ktoré sa riadia pravidlami 
ekologickej výroby, od jednotiek, ktoré sa 
riadia pravidlami tradičnej výroby, a ktoré 
spĺňajú jednu z týchto podmienok: 

i) tradičné poľnohospodárske činnosti sú 
jasne odlíšené od ekologických 
poľnohospodárskych činností pod 
podmienkou, že: 

– pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, 
chovajú sa rôzne druhy; 

– pokiaľ ide o rastliny, pestujú sa rôzne 
odrody, ktoré sa dajú ľahko odlíšiť.

Pokiaľ ide o akvakultúru, do ekologickej 
výroby možno zahrnúť rovnaké druhy pod 
podmienkou, že miesta výroby sú vhodne 
oddelené;

ii) tradičné poľnohospodárske činnosti sa 
vykonávajú v geografickej lokalite ďaleko 
od ekologických poľnohospodárskych 
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činností; alebo 

iii) poľnohospodársky podnik alebo 
akvakultúrna činnosť prechádza 
konverziou.

V prípade, že sa na ekologickú výrobu 
nevyužívajú všetky výrobné jednotky 
poľnohospodárskeho podniku, udržiava 
prevádzkovateľ pôdu, zvieratá a produkty 
používané alebo vyrábané v jednotkách 
ekologickej výroby oddelene od pôdy, 
zvierat a produktov používaných alebo 
vyrábaných v jednotkách inej ako 
ekologickej výroby a vedie dostatočné 
záznamy, ktoré dokazujú toto oddelenie.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) ekologickí prevádzkovatelia iní ako 
mikropodniky, poľnohospodári 
a prevádzkovatelia produkujúci morské 
riasy alebo chovajúci živočíchy 
akvakultúry zavedú systém 
environmentálneho riadenia s cieľom 
zlepšiť svoje výsledky v oblasti životného 
prostredia.

(d) ekologickí prevádzkovatelia iní ako 
mikropodniky, poľnohospodári, včelári a 
prevádzkovatelia produkujúci morské riasy 
alebo chovajúci živočíchy akvakultúry 
zavedú systém environmentálneho riadenia 
s cieľom zlepšiť svoje výsledky v oblasti 
životného prostredia vrátane metód 
odhaľovania a merania priamych 
environmentálnych aspektov prevádzky 
organizácie, ktoré sú založené 
na hlavných ukazovateľoch stanovených 
v prílohe IV nariadenia (ES) 
č. 1221/20091a. Stanovenie ročných cieľov 
týkajúcich sa nepretržitého zlepšovania 
environmentálneho správania 
a implementácia dokumentácie, ako 
aj systému podávania hlásení v tomto 
ohľade podliehajú dohľadu v rámci 
procesu ekologickej certifikácie.

___________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 
2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v 
schéme Spoločenstva pre 
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environmentálne manažérstvo a audit 
(EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie 
(ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 
2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 
342, 22.12.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ekologickí poľnohospodári zavádzajú 
stratégie, ktorými sa zlepší stav prírody 
a ochráni biodiverzita a obmedzia sa 
negatívne vplyvy na zmenu klímy. 

Prevádzkovatelia preukazujú, ako 
prispievajú k ochrane a zlepšovaniu stavu 
prírody a biodiverzity. Členské štáty 
rozhodujú o spôsobe alebo spôsoboch, 
akým sa môže prispievanie premietať do 
praxe a môžu stanoviť minimálne účely a 
ciele.

Prevádzkovatelia preukazujú, ktoré 
iniciatívy uplatňujú vo svojom 
poľnohospodárskom systéme s cieľom 
prispievať k zmierneniu klimatických 
zmien, napríklad ukladaním uhlíka, a vo 
svojom poľnohospodárskom podniku 
zavedú výkonnostné ciele. Členské štáty 
môžu vzhľadom na regionálnu situáciu 
vrátane regionálnej štruktúry 
poľnohospodárskych podnikov stanoviť 
minimálne účely a ciele, ktoré sa musia 
splniť.

Odôvodnenie

Ekologické poľnohospodárstvo kladne vplýva na ochranu biodiverzity, pretože zakazuje 
používanie pesticídov a používa organické hnojivá, zelené hnojenie, otvorené pastviny 
a rozmanitosť plodín. Sú však potrebné aktívne iniciatívy na zabezpečenie zásady uvedenej 
v článku 4 písm. b). Zdá sa vhodné zaviesť ustanovenie, ktorým sa poskytuje záruka 
minimálnych výsledkov v oblasti sekvestrácie oxidu uhličitého, čo je dôležitý a silný nástroj 
ochrany klímy, ktorý sa môže zaviesť na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Okrem tohto 
spotrebitelia ekologických produktov očakávajú príspevok k ochrane klímy, a malo sa to preto 
zaručiť nariadením.
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od článku 7 ods. 1 písm. a) 
možno poľnohospodársky podnik počas 
obdobia konverzie rozdeliť na jasne 
oddelené jednotky, z ktorých nie všetky 
jednotky budú riadené v rámci ekologickej 
výroby. Pokiaľ ide o hospodárske 
zvieratá, do ekologickej výroby sa v období 
konverzie zahrnú rôzne druhy zvierat. 
Pokiaľ ide o akvakultúru, do ekologickej 
výroby možno zahrnúť rovnaké druhy 
organizmov pod podmienkou, že miesta 
výroby sú vhodne oddelené. Pokiaľ ide o 
rastliny, do ekologickej výroby sa počas 
obdobia konverzie zahrnú rôzne odrody, 
ktoré možno ľahko odlíšiť.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo 
pomocou GMO sa nesmú používať 
v potravinách ani krmivách, ani ako 
potravina, krmivo, technologická pomocná 
látka, prípravok na ochranu rastlín, 
hnojivo, pôdna pomocná látka, rastlinný 
rozmnožovací materiál, mikroorganizmy 
a zvieratá v ekologickej výrobe.

1. GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo 
pomocou GMO sa nesmú používať 
v potravinách ani krmivách, ani ako 
potravina, krmivo, technologická pomocná 
látka, prípravok na ochranu rastlín, 
hnojivo, pôdna pomocná látka, rastlinný 
rozmnožovací materiál vrátane osív, 
mikroorganizmy a zvieratá v ekologickej 
výrobe.
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) riadenie pestovania húb a iných 
špecifických rastlín a riadenie systémov 
rastlinnej výroby;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obmedziť delegované právomoci prenesené na 
Komisiu v súvislosti so skleníkmi a hubami. Komisia by tak nemala mať právomoc prijímať 
delegované akty v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(l) zber voľne rastúcich rastlín. vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obmedziť delegované právomoci prenesené na 
Komisiu v súvislosti s voľne rastúcimi rastlinami. Komisia by tak nemala mať právomoc 
prijímať delegované akty v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 36, 
v ktorých sú stanovené osobitné pravidlá 
týkajúce sa chovu králikov a priadky 
morušovej.
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné špecifikovať obe kategórie, pretože ide o veľmi rozšírené kategórie 
ekologického poľnohospodárstva, ktoré sa nám doteraz nepodarilo zakotviť v právnych 
predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty podporujú zriadenie 
počítačovej databázy dostupných mladých 
jedincov živočíchov akvakultúry 
pochádzajúcich z ekologických zásob a 
podnikov v Únii..

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť pokračovanie 
ekologickej výroby alebo jej obnovenie v 
prípadoch katastrofických okolností, 
a s výhradou zásad stanovených v kapitole 
II, Komisia v súlade s článkom 36 prijme 
delegované akty stanovujúce kritériá 
kvalifikácie takýchto situácií ako 
katastrofických, stanovujúce osobitné 
pravidlá riešenia týchto situácií 
a požiadavky na monitorovanie a 
nahlasovanie.

Podľa zásad uvedených v kapitole II a v 
súlade s prílohou II Komisia v súlade s 
článkom 36 prijme delegované akty, 
ktorými sa ustanovujú postupy pre 
udeľovanie výnimiek z pravidiel 
produkcie stanovených v kapitole III.

Takéto výnimky sa udeľujú v čo 
najmenšom rozsahu a sú prípadne časovo 
obmedzené. Delegované akty, ktoré sa 
prijímajú podľa tohto článku a 
ustanovujú výnimky z pravidiel produkcie 
pre rastliny a rastlinné produkty, 
hospodárske zvieratá a mladé jedince 
akvakultúrnych živočíchov, sa však v 
každom prípade uplatňujú iba do 31. 
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decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Preprava ekologických zvierat spĺňa 
požiadavky stanovené v nariadení (ES) 
č. 1/20051a, pričom treba zabezpečiť 
dodržiavanie vyšších noriem v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat v 
súlade s dodatočnými pravidlami, ktorými 
sa obmedzí trvanie prepravy a stanovia sa 
podmienky prepravy ekologických zvierat 
v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

_______________________
1a 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).

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. V súlade so zásadou predbežnej 
opatrnosti Komisia zostaví zoznam látok, 
ktoré sa nemôžu používať v materiáloch 
využívaných na balenie ekologických 
výrobkov.

Odôvodnenie

Látky môžu preniknúť z balenia do potravín. Keďže spotrebitelia logicky očakávajú, že 
ekologické výrobky sú ešte bezpečnejšie ako neekologické výrobky, v súlade so zásadou 
predbežnej opatrnosti by Komisia mala zostaviť zoznam látok, ktoré môžu mať negatívny 
vplyv na zdravie, a preto by sa vôbec nemali využívať ako baliaci materiál používaný 
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pre ekologické výrobky alebo len v zanedbateľnom množstve. 

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) ako neterapeutické lieky a výrobky 
pomáhajúce zabezpečiť zdravie a dobré 
životné podmienky zvierat.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) ak sú výrobky uvedené v odseku 1 
písm. a) biologicky aktívnymi pesticídmi 
mikrobiologického pôvodu a všetky 
účinné látky obsiahnuté v týchto 
výrobkoch sú nízkorizikovými účinnými 
látkami uvedenými v článku 22 
nariadenia (ES) č. 1107/20091a, takéto 
výrobky sa považujú za nízkorizikové 
prípravky na ochranu rastlín, ibaže by z 
posúdení Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín či spravodajského 
členského štátu vyplývalo niečo iné.

________________________
1aNariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 
2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu 
rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ 
L 309, 24.11.2009, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povolenie na používanie chemicky 
syntetizovaných výrobkov alebo látok je 
prísne obmedzené na prípady, v ktorých 
použitie vonkajších vstupov uvedených v 
článku 4 písm. f) by prispelo k 
neprijateľným vplyvom na životné 
prostredie.

Povolenie na používanie chemicky 
syntetizovaných výrobkov alebo látok je 
prísne obmedzené na prípady, v ktorých sú 
takéto výrobky alebo látky používané ako 
kŕmna doplnková látka na zabezpečenie 
zdravia alebo dobrých životných 
podmienok zvierat v súlade s odsekom 1 
prvým pododsekom písm. e) bodom i) a v 
ktorých použitie vonkajších vstupov 
uvedených v článku 4 písm. f) by prispelo 
k neprijateľným vplyvom na životné 
prostredie.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia prijme vykonávacie akty, 
ktorými sa povoľujú výrobky a látky, ktoré 
možno používať v ekologickej výrobe vo 
všeobecnosti, a výrobky a látky, ktoré 
možno používať osobitne vo výrobe 
spracovaných ekologických potravín, alebo 
vykonávacie akty, ktorými sa rušia 
povolenia takýchto výrobkov a látok, a 
vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú 
postupy, ktoré sa majú dodržiavať, pokiaľ 
ide o povolenie a zoznamy takýchto 
výrobkov a látok a, v prípade potreby, o 
ich opis, požiadavky na zloženie a 
podmienky používania. Uvedené 
vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s 
postupom preskúmania uvedeným v 
článku 37 ods. 2.

5. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 36 prijímať delegované akty, 
ktorými sa povoľujú výrobky a látky, ktoré 
možno používať v ekologickej výrobe vo 
všeobecnosti, a výrobky a látky, ktoré 
možno používať osobitne vo výrobe 
spracovaných ekologických potravín, alebo 
vykonávacie akty, ktorými sa rušia 
povolenia takýchto výrobkov a látok, a 
vykonávacie akty, ktorými sa zavádzajú 
postupy, ktoré sa majú dodržiavať, pokiaľ 
ide o povolenie a zoznamy takýchto 
výrobkov a látok a, v prípade potreby, o 
ich opis, požiadavky na zloženie a 
podmienky používania.
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Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od článku 211 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na základe 
povolenia Komisie prijatého bez 
uplatňovania postupu uvedeného v článku 
37 ods. 2 a 3 tohto nariadenia môžu 
členské štáty poskytnúť poľnohospodárom 
vnútroštátne platby s cieľom kompenzovať 
straty, ktoré utrpeli v dôsledku 
kontaminácie ich poľnohospodárskych 
výrobkov nepovolenými výrobkami alebo 
látkami, čo im znemožňuje uviesť uvedené 
výrobky na trh ako organické, za 
predpokladu, že uvedení poľnohospodári 
prijali všetky primerané opatrenia, aby 
zabránili riziku takejto kontaminácie. 
Členské štáty môžu na celkové alebo 
čiastočné pokrytie takýchto strát využiť aj 
nástroje spoločnej poľnohospodárskej 
politiky.

3. Odchylne od článku 211 ods. 1 
nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a na základe 
povolenia Komisie prijatého bez 
uplatňovania postupu uvedeného v článku 
37 ods. 2 a 3 tohto nariadenia môžu 
členské štáty poskytnúť poľnohospodárom 
vnútroštátne platby s cieľom kompenzovať 
straty, ktoré utrpeli v dôsledku 
kontaminácie ich poľnohospodárskych 
výrobkov nepovolenými výrobkami alebo 
látkami, čo im znemožňuje uviesť uvedené 
výrobky na trh ako organické, za 
predpokladu, že uvedení poľnohospodári 
prijali všetky primerané opatrenia, aby 
zabránili riziku takejto kontaminácie. 
Členské štáty môžu na celkové alebo 
čiastočné pokrytie takýchto strát využiť aj 
nástroje spoločnej poľnohospodárskej 
politiky. V prípadoch, keď majú v 
blízkosti ekologického 
poľnohospodárskeho podniku sídlo 
prevádzkovatelia s vysokým rizikom 
kontaminácie a keď možno pôvod 
kontaminácie vysledovať, členské štáty 
uplatnia zásadu „znečisťovateľ platí“, 
alebo použijú rezervné rozpočtové 
prostriedky na kompenzáciu za straty, 
ktoré vznikli ekologickým 
poľnohospodárom.

Odôvodnenie

Ekologickí poľnohospodári by mali dostať kompenzácie za straty, ktoré utrpeli v dôsledku 
kontaminácie svojich poľnohospodárskych výrobkov nepovolenými výrobkami alebo látkami, 
čo im znemožňuje uviesť uvedené výrobky na trh ako ekologické. Okrem kompenzácie na 
vnútroštátnej úrovni/úrovni EÚ by ekologickí poľnohospodári mali mať možnosť brať 
prevádzkovateľov za takú kontamináciu na zodpovednosť (zásada znečisťovateľ platí).

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
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Článok 20 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 20a

Vnútroštátne systémy pre preventívne 
opatrenia a mechanizmy odškodnenia 
v prípade neúmyselnej kontaminácie

S cieľom vyhnúť sa prípadu náhodnej 
kontaminácie nepovolenými látkami 
v dôsledku postupov tradičného 
poľnohospodárstva alebo iných ako 
ekologických postupov pri spracúvaní, 
príprave alebo distribúcii, ktoré sú mimo 
kontroly ekologických prevádzkovateľov, 
členské štáty zavedú preventívne 
opatrenia a vytvoria mechanizmy 
odškodnenia v prípade neúmyselnej 
kontaminácie. Členské štáty zabezpečia, 
aby straty ekologických poľnohospodárov, 
ktoré im vznikli v dôsledku neúmyselnej 
kontaminácie, boli náležite pokryté. 
V prípade, že sa dá zistiť zdroj 
kontaminácie, mali by členské štáty 
uplatniť zásadu „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pojmy uvedené v odseku 1 a údaj 
o percentuálnom podiele uvedený v 
písmene b) prvého pododseku tohto 
odseku sa uvádzajú v rovnakej farbe, 
veľkosti a štýle písma ako ostatné údaje v 
zozname zložiek.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 
nariadenia (EÚ) č. 1169/20111a sa pojmy 
podľa odseku 1 a údaj o percentuálnom 
podiele podľa prvého pododseku písm. b) 
uvádzajú v zátvorkách po uvedení 
ekologickej zložky a v rovnakej farbe, 
veľkosti a štýle písma ako ostatné údaje v 
zozname zložiek.

______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
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menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Označenia uvedené v odsekoch 1 a 2 
tohto článku a v článku 23 ods. 3 sa 
vyznačia na nápadnom mieste takým 
spôsobom, aby boli ľahko viditeľné, jasne 
čitateľné a nezmazateľné.

3. Označenia uvedené v tomto článku ods. 
1 a 2 a v článku 23 ods. 3 sa vytlačia na 
nápadnom mieste takým spôsobom, aby 
boli ľahko viditeľné a jasne čitateľné a aby 
nezakrývali povinné údaje podľa článku 9 
ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/20111a.

_________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia podporí informačné kampane s 
cieľom bližšie oboznámiť občanov s 
logom Európskej únie pre ekologickú 
výrobu, aby umožnila spotrebiteľom 
informovaný výber.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Kapitola 5 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ekologická certifikácia Ekologická kontrola a certifikácia

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24a

Systém kontroly

1. Členské štáty zavedú systém kontrol 
a určia jeden alebo viacero príslušných 
orgánov zodpovedných za kontrolu 
dodržiavania povinností podľa tohto 
nariadenia a v súlade s nariadením (EÚ) 
č. XX/XXXX (nariadenie o úradných 
kontrolách).

2. Okrem požiadaviek stanovených v 
nariadení o úradných kontrolách systém 
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kontrol stanovený týmto nariadením 
minimálne zahŕňa uplatňovanie 
preventívnych a kontrolných opatrení, 
ktoré Komisia prijme v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 37 
ods. 2.

3. V rámci tohto nariadenia sa povaha 
a frekvencia kontrol určuje na základe 
posúdenia rizík výskytu nezrovnalostí 
a porušovaní, pokiaľ ide o dodržiavanie 
požiadaviek stanovených v tomto 
nariadení. V každom prípade sa všetci 
prevádzkovatelia s výnimkou 
prevádzkovateľov, ktorí predávajú 
produkty priamo konečnému 
spotrebiteľovi alebo užívateľovi podľa 
článku 28 ods. 2, a maloobchodní 
predajcovia, ktorí sú mikropodnikmi v 
zmysle odporúčania Komisie 
2003/361/ES1a , podrobia overovaniu 
súladu aspoň raz za rok. Pri stanovovaní 
frekvencie úradných kontrol zmiešaných
poľnohospodárskych podnikov s 
jednotkami, ktoré sa neriadia pravidlami 
ekologickej výroby, a s jednotkami, ktoré 
sa riadia takýmito pravidlami, sa 
zohľadní najmä riziko nedodržiavania 
pravidiel ekologickej výroby týmito 
poľnohospodárskymi podnikmi.

4. Príslušný orgán môže:

a) preniesť svoje kontrolné právomoci na 
jednu alebo viacero štátnych inšpekčných 
organizácií. Štátne inšpekčné organizácie 
poskytujú dostatočné záruky objektivity 
a nestrannosti a majú k dispozícii 
kvalifikovaný personál a zdroje 
nevyhnutné na splnenie svojich úloh;

b) delegovať úlohy týkajúce sa kontroly 
na jednu alebo viaceré súkromné 
inšpekčné organizácie. V takom prípade 
členské štáty určia orgány zodpovedné za 
schválenie takýchto inšpekčných 
organizácií a dohľad nad nimi.

5. Príslušný orgán môže delegovať 
kontrolné úlohy na konkrétnu súkromnú 
inšpekčnú organizáciu, len ak sú splnené 
podmienky ustanovené v článku 5 ods. 2 
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nariadenia o úradných kontrolách, a 
najmä ak:

a) existuje presný opis úloh, ktoré smie 
súkromná inšpekčná organizácia 
vykonávať, ako aj podmienok, za ktorých 
ich smie vykonávať;

b) sa preukázalo, že súkromná inšpekčná 
organizácia:

i) má potrebnú odbornosť, vybavenie 
a infraštruktúru na vykonanie úloh, ktoré 
na ňu boli delegované;

ii) má dostatočný počet personálu s 
vhodnou kvalifikáciou a skúsenosťami; a

iii) je nezávislá a oslobodená od 
akéhokoľvek konfliktu záujmov, pokiaľ 
ide o výkon úloh, ktoré na ňu boli 
delegované;

c) súkromná inšpekčná organizácia je 
akreditovaná podľa európskej normy EN 
45011, resp. ISO Guide 65 (všeobecné 
požiadavky pre orgány prevádzkujúce 
systémy certifikácie výrobkov) v poslednej 
zverejnenej verzii Úradného vestníka 
Európskej únie sérii C a schválená 
príslušnými úradmi;

d) súkromná inšpekčná organizácia 
oznamuje príslušnému orgánu pravidelne, 
resp. vždy, keď o to požiada, výsledky 
vykonaných kontrol; súkromná inšpekčná 
organizácia okamžite informuje príslušný 
orgán, ak výsledky kontrol odhalia 
nedodržiavanie alebo pravdepodobné 
nedodržiavanie požiadaviek;

e) prebieha účinná koordinácia medzi 
delegujúcim príslušným orgánom 
a súkromnou inšpekčnou organizáciou;

6. Pri schvaľovaní súkromnej inšpekčnej 
organizácie okrem podmienok 
stanovených v odseku 5 príslušný orgán 
zohľadňuje tieto kritériá:

a) plánovaný štandardný kontrolný postup 
s podrobným opisom kontrolných 
a preventívnych opatrení, ktoré súkromná 
inšpekčná organizácia uloží 
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prevádzkovateľom, ktorí podliehajú jej 
kontrole;

b) opatrenia, ktoré súkromná inšpekčná 
organizácia plánuje uplatniť v prípade 
odhalenia nezrovnalostí a/alebo porušení;

7. Príslušné orgány nemôžu na súkromné 
inšpekčné organizácie delegovať tieto 
úlohy:

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

b) udeľovanie výnimiek podľa článku 17.

8. V súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia 
o úradných kontrolách príslušné orgány, 
ktoré delegovali kontrolné úlohy na 
súkromné inšpekčné organizácie, 
organizujú podľa potreby audity alebo 
inšpekcie súkromných inšpekčných 
organizácií. Ak takýto audit alebo 
inšpekcia odhalí, že tieto inšpekčné 
organizácie riadne nevykonávajú úlohy, 
ktoré na ne boli delegované, delegujúci 
príslušný orgán môže toto delegovanie 
vziať späť. Stane sa tak bezodkladne, ak 
súkromná inšpekčná organizácia 
neprijme včas primerané opatrenie na 
nápravu.

9. Okrem požiadaviek podľa odseku 8 
príslušný orgán:

a) zabezpečuje, aby kontroly, ktoré 
vykonáva súkromná inšpekčná 
organizácia, boli objektívne a nezávislé;

b) overuje účinnosť týchto kontrol;

c) zaznamenáva zistené nezrovnalosti 
alebo porušenia a prijaté nápravné 
opatrenia;

d) odoberie schválenie súkromnej 
inšpekčnej organizácii, ak táto nedokáže 
splniť požiadavky uvedené v písm. a) a b) 
alebo už nespĺňa kritériá uvedené 
v odsekoch 5 a 6, alebo nespĺňa 
požiadavky odsekov 11, 12 a 14;

10. Členské štáty pridelia každej štátnej 
inšpekčnej organizácii alebo súkromnej 
inšpekčnej organizácii, ktorá vykonáva 
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kontrolné úlohy uvedené v odseku 4, 
číselný kód.

11. Štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie 
poskytnú príslušným orgánom prístup do 
svojich kancelárií a zariadení a poskytnú 
akékoľvek informácie a pomoc, ktoré 
príslušné orgány považujú za potrebné na 
splnenie svojich povinností podľa tohto 
článku.

12. Štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie 
zabezpečia, aby sa na prevádzkovateľov, 
ktorí podliehajú ich kontrole, uplatňovali 
minimálne preventívne a kontrolné 
opatrenia podľa odseku 2.

13. Členské štáty zabezpečia, aby zriadený 
systém kontrol umožňoval v súlade 
s článkom 18 nariadenia (ES) č. 
178/20021b vysledovateľnosť každého 
produktu na všetkých stupňoch výroby, 
prípravy a distribúcie, najmä s cieľom 
poskytnúť spotrebiteľom záruku, že 
produkty ekologickej výroby boli vyrobené 
v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

14. Štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie 
poskytujú príslušným orgánom 
každoročne a najneskôr do 31. januára 
zoznam prevádzkovateľov, ktorí boli 31. 
decembra predchádzajúceho roku 
podrobení ich kontrole. Najneskôr do 31. 
marca každého roku treba predložiť 
súhrnnú správu o kontrolných 
činnostiach vykonaných 
v predchádzajúcom roku.

_____________________
1a Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. 
mája 2003 týkajúce sa definície 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 
36).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
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Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 24 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 24b

Účasť na kontrolnom systéme

1. Každý prevádzkovateľ, ktorý produkty 
vyrába, pripravuje, skladuje, dováža z 
tretej krajiny alebo dáva do obehu 
v zmysle článku 1, je povinný pred 
uvedením akýchkoľvek produktov do 
obehu ako ekologických produktov alebo 
ako produktov vyrobených v období 
konverzie:

a) oznámiť svoju činnosť príslušným 
orgánom členského štátu, v ktorom sa 
daná činnosť vykonáva;

b) podrobiť svoj podnik systému kontrol 
podľa článku 24a.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na 
vývozcov, ktorí vyvážajú produkty 
vyrobené v súlade s pravidlami výroby 
ustanovenými v tomto nariadení.

Ak prevádzkovateľ zadá niektoré zo 
svojich činností tretej strane, na 
prevádzkovateľa sa naďalej vzťahujú 
povinnosti uvedené v písmenách a) a b) 
a zadané činnosti podliehajú systému 
kontroly.

2. Členské štáty môžu prevádzkovateľov, 
ktorí predávajú produkty priamo 
konečným spotrebiteľom alebo 
používateľom, oslobodiť od uplatňovania 
tohto článku, pokiaľ títo prevádzkovatelia 
výrobky sami nevyrábajú, nepripravujú 
alebo neskladujú inde než v spojení 
s predajným miestom alebo pokiaľ takéto 
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produkty nedovážajú z tretej krajiny, 
alebo nezadajú takéto činnosti tretej 
strane.

3. Členské štáty určia orgán alebo 
inšpekčnú organizáciu, ktoré prijmú 
príslušné oznámenia.

4. Členské štáty zabezpečia, aby každý 
prevádzkovateľ, ktorý spĺňa požiadavky 
tohto nariadenia a ktorý primeranou 
sumou prispieva na výdavky spojené 
s kontrolou, mal nárok na zahrnutie do 
systému kontrol.

5. Štátne inšpekčné organizácie 
a súkromné inšpekčné organizácie vedú 
aktualizovaný zoznam obsahujúci názvy 
a adresy prevádzkovateľov, ktorí 
podliehajú systému ich kontrol. Tento 
zoznam je k dispozícii zainteresovaným 
stranám.

6. Komisia vydá podľa postupu 
uvedeného v článku 37 ods. 2 vykonávacie 
ustanovenia na úpravu postupov 
oznamovania a predkladania podľa 
odseku 1 tohto článku, najmä pokiaľ ide 
o informácie, ktoré treba zahrnúť do 
oznámenia podľa odseku 1 písm. a) tohto 
článku.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prevádzkovatelia a skupiny 
prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoju 
činnosť v súlade s článkom 24 ods. 1 
a dodržiavajú toto nariadenie, majú nárok 
na udelenie ekologického certifikátu. 
Ekologický certifikát vydaný podľa 
možnosti v elektronickej podobe umožňuje 
aspoň identifikáciu prevádzkovateľa alebo 
skupiny prevádzkovateľov, typu alebo 
rozsahu výrobkov, na ktoré sa príslušný 
certifikát vzťahuje, a obdobia jeho 

1. Prevádzkovatelia a skupiny 
prevádzkovateľov, ktorí oznámili svoju 
činnosť v súlade s článkom 24b ods. 1 
a dodržiavajú toto nariadenie, majú nárok 
na udelenie ekologického certifikátu. 
Ekologický certifikát vydaný podľa 
možnosti v elektronickej podobe umožňuje 
aspoň identifikáciu prevádzkovateľa alebo 
skupiny prevádzkovateľov, typu alebo 
rozsahu výrobkov, na ktoré sa príslušný 
certifikát vzťahuje, a obdobia jeho 
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platnosti. platnosti.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26a

Opatrenia v prípadoch porušení a 
nezrovnalostí

1. Ak sa v súvislosti s dodržiavaním 
požiadaviek ustanovených v tomto 
nariadení zistí nezrovnalosť, štátna 
inšpekčná organizácia alebo súkromná 
inšpekčná organizácia zabezpečí, aby sa 
pri označovaní celej dávky alebo výroby, 
ktorej sa takáto nezrovnalosť týka, alebo 
pri reklame na ne nepoužívali žiadne 
odkazy na ekologickú výrobu, ak je to 
primerané vzhľadom na význam 
požiadavky, ktorá sa porušila, a povahu 
a konkrétne okolnosti nezrovnalosti.

Ak sa zistí závažné porušenie alebo 
porušenie s dlhodobým účinkom, štátna 
inšpekčná organizácia alebo súkromná 
inšpekčná organizácia nepovolí 
príslušnému prevádzkovateľovi uvedenie 
produktov na trh s odkazom na 
ekologickú výrobu pri označovaní 
a reklame na čas dohodnutý s príslušným 
orgánom dotknutého členského štátu.

2. Informácie o prípadoch nezrovnalostí 
alebo porušení, ktoré negatívne 
ovplyvňujú ekologický status produktu, si 
dotknuté štátne inšpekčné organizácie, 
súkromné inšpekčné organizácie, 
príslušné orgány a členské štáty okamžite 
vymenia a prípadne sa oznámia i Komisii.

Úroveň oznámenia závisí od závažnosti 
a rozsahu zistenej nezrovnalosti alebo 
porušenia.

Komisia môže v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 37 ods. 2 
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stanoviť formu a postupy, pokiaľ ide o 
takéto oznamovania.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 26 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26b

Výmena informácií

Na základe žiadosti riadne odôvodnenej 
potrebou zaručiť, aby bol produkt 
vyrobený v súlade s týmto nariadením, si 
príslušné orgány, štátne inšpekčné 
organizácie a súkromné inšpekčné 
organizácie vymieňajú s ostatnými 
príslušnými orgánmi, štátnymi 
inšpekčnými organizáciami alebo 
súkromnými inšpekčnými organizáciami 
relevantné informácie o výsledkoch 
svojich kontrol. Takéto informácie si 
môžu vymieňať aj na základe vlastnej 
iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Je potrebné posilniť predpisy 
o dohľade Komisie nad tretími štátmi. 
Navyše je dôležité posilniť dohľad 
a kontrolu nad dohodami o rovnocennosti 
s tretími štátmi.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Bolo by vhodné preveriť európske 
právne predpisy, ktoré v súčasnosti platia 
pre dovoz produktov ekologickej výroby z 
tretích štátov (nariadenie (ES) č. 
1235/2008)1a, ale ktoré sa nachádzajú vo 
fáze revízie s cieľom vytvoriť účinné 
prepojenie a zaručiť celkovú súdržnosť.
____________________________
1a Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 
z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá vykonávania 
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ 
ide o opatrenia týkajúce sa dovozu 
ekologických produktov z tretích krajín 
(Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2021 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
dostupnosti ekologického rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a zvierat 
určených na plemenitbu.

Komisia do 31. decembra 2024 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
dostupnosti ekologického rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu, zvierat 
určených na plemenitbu a mladých 
jedincov živočíchov akvakultúry. K tejto 
správe sa podľa potreby pripojí 
legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 40 vypúšťa sa

Prechodné opatrenia týkajúce sa pôvodu 
rastlinného rozmnožovacieho materiálu, 
zvierat určených na plemenitbu a mladých 
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jedincov živočíchov akvakultúry

S cieľom zabezpečiť bezproblémový 
prechod od pravidiel o ekologickom 
pôvode rastlinného rozmnožovacieho 
materiálu stanovených v článku 12 ods. 1 
písm. i) nariadenia (ES) č. 834/2007 a o 
zvieratách určených na plemenitbu 
stanovených v článku 14 ods. 1 písm. a) 
bode ii) uvedeného nariadenia a o 
mladých jedincoch zivočíchov akvakultúry 
stanovených v článku 15 ods. 1 písm. a) 
bode i) uvedeného nariadenia a od 
výnimiek z pravidiel výroby, ktoré Komisia 
prijala podľa článku 22 nariadenia (ES) 
č. 834/2007, k novým pravidlám 
pestovania rastlín a výroby rastlinných 
výrobkov, ako aj chovu hospodárskych 
zvierat a červených rias a živočíchov 
akvakultúry stanoveným v článku 10 ods. 
1 a článku 11 ods. 1 tohto nariadenia v 
uvedenom poradí je Komisia v súlade s 
článkom 36 splnomocnená prijímať 
delegované akty, ktorými sa stanovujú 
výnimky v prípade, že sa udeľovanie 
výnimiek považuje za nevyhnutné s 
cieľom zabezpečiť prístup k rastlinnému 
rozmnožovaciemu materiálu a živým 
zvieratám určeným na plemenitbu a 
mladým jedincom živočíchov akvakultúry, 
ktoré možno použiť v ekologickej výrobe. 
Delegované akty prijaté podľa tohto 
článku sa prestávajú uplatňovať 31. 
decembra 2021.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
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Príloha I– zarážka 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– morská soľ, vypúšťa sa

Odôvodnenie

Morská soľ by sa mala vyňať z rozsahu pôsobnosti nariadenia. Morská soľ je minerálna 
látka, a preto by sa nemala považovať za poľnohospodársky výrobok. Doposiaľ nebol 
predložený žiadny návrh týkajúci sa pravidiel výroby a obávame sa, že to spôsobí zmätok 
pri zaobchádzaní s ekologickou morskou soľou a vyťaženou kamennou soľou, ktorá nemá 
ekologický pôvod. Zahrnutím soli do rozsahu pôsobnosti sa výrazne zvýši administratívne 
zaťaženie potravinárskeho spracovateľského priemyslu.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Príloha I – zarážka 19 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– aromatizované vínne výrobky, ako sú 
vymedzené v nariadení Rady (EÚ) 
č. 251/20141a.

______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 
2014 o vymedzení, opise, obchodnej 
úprave, označovaní a ochrane 
zemepisných označení aromatizovaných
vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia 
Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 
20.3.2014, s. 14 – 34).

Odôvodnenie

Aromatické vínne výrobky sa získavajú z výrobkov vínneho sektora, ktoré podľa príslušných 
ustanovení musia byť prítomné v hotovom výrobku v podiele najmenej 75 % v prípade 
aromatizovaných vín a 50 % v prípade nápojov na báze aromatizovaného vína a koktailov na 
báze aromatizovaného vínneho produktu. Keďže rozsah pôsobnosti nariadenia o ekologickej 
výrobe sa rozšíril, aby sa vzťahoval na spracované poľnohospodárske výrobky, mali by byť 
zahrnuté aj aromatizované vínne výrobky.
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Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod 1.4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.4.1. Na pestovanie rastlín a rastlinných 
výrobkov sa používa iba ekologicky 
vypestovaný rastlinný rozmnožovací 
materiál. Na tieto účely sa v súlade s týmto 
nariadením pestuje aspoň jedna generácia 
rastlín určených na výrobu rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu a v náležitých 
prípadoch aspoň jedna generácia 
rodičovskej rastliny alebo v prípade 
viacročných plodín aspoň jedna generácia 
počas dvoch vegetačných období.

1.4.1. Na pestovanie rastlín a rastlinných 
výrobkov sa používa ekologicky 
vypestovaný rastlinný rozmnožovací 
materiál.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod 1.4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.4.2. Použitie rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu, ktorý nebol 
získaný z ekologickej výroby

1.4.2. Použitie osív alebo rastlinného 
rozmnožovacieho materiálu, ktoré neboli 
získané z ekologickej výroby

Rastlinný rozmnožovací materiál, ktorý 
nebol získaný z ekologickej výroby, možno 
použiť, len ak pochádza z výrobnej 
jednotky, ktorá prechádza konverziou na 
ekologickú výrobu, alebo ak je to 
odôvodnené na použitie vo výskume, 
v testovaní pri pokusoch v teréne na 
malých plochách alebo na účely 
zachovania genetických zdrojov 
schváleného príslušným orgánom 
členského štátu.

Osivá alebo rastlinný rozmnožovací 
materiál, ktorý nebol získaný z ekologickej 
výroby, možno použiť len v prípade 
povolenia Komisiou v súlade s článkom 
17 a ak je splnená jedna z týchto 
podmienok:

– príslušný orgán potvrdil, že ekologický 
materiál nie je k dispozícii;

– jeho používanie sa považuje za 
nevyhnutné na regionálne zachovanie 
biodiverzity alebo dostatočne širokého 
genetického fondu; 
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– pochádza z výrobnej jednotky, ktorá 
prechádza konverziou na ekologickú 
výrobu; alebo

– jeho použitie je opodstatnené pre 
výskum alebo testovanie pri pokusoch v 
teréne na malých plochách.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod 1.5.8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.5.8a. Biodynamické prípravky

Využitie biodynamických prípravkov sa 
povoľuje.

Odôvodnenie

Biodynamické prípravky by sa mali povoliť.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.3.3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) výber plemien je primeraný a prispieva 
k predchádzaniu akéhokoľvek utrpenia 
zvierat a k vyhnutiu sa potrebe mrzačenia 
zvierat.

(d) výber plemien je primeraný na 
zabezpečenie vysokých noriem v oblasti 
dobrých životných podmienok zvierat a 
prispieva k predchádzaniu akéhokoľvek 
utrpenia zvierat a k zabráneniu potrebe
mrzačenia zvierat.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.3.3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správne uplatňovanie a presadzovanie 
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pravidiel plemenitby sa v prípade potreby 
uľahčí podporou rozvoja vidieka 
a Akčným plánom pre budúcnosť 
ekologickej výroby v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3.4. Pri výbere plemien alebo línií sa 
zohľadňuje schopnosť zvierat prispôsobiť 
sa miestnym podmienkam bez zhoršenia 
ich dobrých životných podmienok, ich 
životaschopnosť a odolnosť voči 
chorobám. Okrem toho sa plemená alebo 
línie zvierat vyberajú s cieľom predchádzať 
konkrétnym chorobám alebo zdravotným 
problémom spojeným s niektorými 
plemenami alebo líniami používanými 
v intenzívnom chove, ako je napríklad 
stresový syndróm ošípaných, PSE syndróm 
(pale-soft-exudative – bledé, mäkké, 
vodnaté), náhly úhyn, spontánny potrat 
a komplikované pôrody vyžadujúce 
použitie cisárskeho rezu. Uprednostňujú sa 
pôvodné plemená a línie.

1.3.4. Pri výbere plemien alebo línií sa 
zohľadňuje schopnosť zvierat prispôsobiť 
sa miestnym podmienkam bez zhoršenia 
ich dobrých životných podmienok, ich 
životaschopnosť a odolnosť voči 
chorobám. Okrem toho sa plemená alebo 
línie zvierat vyberajú s cieľom predchádzať 
konkrétnym chorobám alebo zdravotným 
problémom spojeným s niektorými 
plemenami alebo líniami používanými 
v intenzívnom chove, ako je napríklad 
stresový syndróm ošípaných, PSE syndróm 
(pale-soft-exudative – bledé, mäkké, 
vodnaté), náhly úhyn, spontánny potrat 
a komplikované pôrody vyžadujúce 
použitie cisárskeho rezu. Uprednostňujú sa 
pôvodné plemená a línie.

Priemerný rast a mieru produkcie stanoví 
Komisia v súlade s článkom 11 ods. 2 pre 
všetky zvieratá vo výkrme vrátane 
brojlerov a moriek. V prípade vhodnosti 
sa použijú ukazovatele, aby sa posúdila a 
potvrdila zdatnosť plemien a ich 
vhodnosť pre ekologické 
poľnohospodárstvo. Tieto ukazovatele 
zahŕňajú priemernú rýchlosť rastu 
všetkých plemien a priemernú mieru 
produkcie všetkých plemien, ktoré znášajú 
vajcia alebo produkujú mlieko, pričom 
ukazovatele sú kompatibilné s pravidlami 
pre trvanie chovu pri jednotlivých 
druhoch (t. j. počet dní až do zabitia 
hydiny). 
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Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.3.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.3.5. Na účely plemenitby možno do 
poľnohospodárskeho podniku priniesť aj 
zvieratá chované inak ako ekologicky v 
prípade, že u dotknutých plemien hrozí 
zanechanie chovu v súlade s prílohou IV k 
nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/20062, a 
v takom prípade nie je nutné, aby boli 
zvieratá týchto plemien nepripustené.

1.3.5. Na účely plemenitby možno do 
poľnohospodárskeho podniku priniesť aj 
zvieratá chované inak ako ekologicky v 
prípade povolenia Komisiou v súlade s 
článkom 17 a ak je splnená jedna z týchto 
podmienok:

– v prípade, že sú plemená vystavené 
hrozbe straty chovu v súlade s prílohou IV 
k nariadeniu Komisie (ES) č. 1974/2006, 
a v takom prípade nie je potrebné, aby boli 
zvieratá týchto plemien nezapustené.

– v prípade, že príslušný orgán potvrdil, že 
ekologicky chované zvieratá nie sú v 
danom regióne dostupné.

Takéto zvieratá a výrobky z nich sa môžu 
považovať za ekologické po skončení 
obdobia konverzie uvedeného v odseku 
1.2. Hydinu z neekologického chovu 
možno priniesť do poľnohospodárskeho 
podniku a konvertovať pred dosiahnutím 
veku troch dní.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) hospodárske zvieratá sa kŕmia 
ekologickým krmivom, ktoré spĺňa 
požiadavky na výživu zvierat v rôznych 
stupňoch ich vývinu. V živočíšnej výrobe 
nie je povolené reštrikčné kŕmenie;

(b) hospodárske zvieratá sa kŕmia 
krmivami z ekologickej výroby alebo 
krmivami vyrobenými v období konverzie,
ktoré spĺňajú požiadavky na výživu zvierat 
v rôznych stupňoch ich vývinu, ako sa 
uvádza v bode 1.4.3. V živočíšnej výrobe 
nie je povolené reštrikčné kŕmenie;
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Odôvodnenie

Treba zachovať status quo, pretože nie je dostatok ekologického krmiva dostupného na trhu.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) rastové stimulátory a syntetické 
aminokyseliny sa nesmú používať;

f) rastové stimulátory sa nesmú používať 
a chemicky syntetizované výrobky alebo 
látky sú prísne obmedzené na prípady, 
v ktorých sú používané ako kŕmna 
doplnková látka na zabezpečenie zdravia 
alebo dobrých životných podmienok 
zvierat v súlade s článkom 19 ods. 2 
písm. e) bodom i) tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.2.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) spoločné pozemky sa plne spravujú v 
súlade s týmto nariadením;

(a) spoločné pozemky neboli ošetrené 
výrobkami neschválenými pre ekologickú 
výrobu najmenej počas troch rokov a plne 
sa spravujú v súlade s týmto nariadením;

Odôvodnenie

PN zachováva status quo.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.2.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) všetky zvieratá z iného chovu ako 
ekologického, ktoré využívajú príslušný 
pozemok, pochádzajú z výrobného 
systému, ktorý je rovnocenný s jedným zo 

vypúšťa sa
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systémov stanovených v článkoch 28 a 30 
nariadenia (EÚ) č. 1305/201333;

__________________
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 
2013 o podpore rozvoja vidieka 
prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 
20.12.2013, s. 487).

Odôvodnenie

Osobitné požiadavky vzťahujúce sa na zvieratá z neekologického chovu pasúce sa 
so zvieratami z ekologického chovu znižujú flexibilitu, a tým potenciálnu konverziu 
spoločných poľnohospodárskych plôch na pasenie. Riadenie tradičného poľnohospodárskeho 
podniku, v pomere k požiadavkám v článkoch 28 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, nemá 
vplyv na kvalitu hnoja umiestneného na pastvinách. Je dôležitejšie, aby sa zo zvieratami 
zaobchádzalo v súlade s nariadením o ekologickej výrobe, keď sa používajú ekologické 
oblasti na spoločné pasenie.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.4.3.1. V prípade konverzných 
poľnohospodárskych podnikov môže až 
15 % celkového priemerného objemu 
krmív, ktorým sa kŕmia hospodárske 
zvieratá, pochádzať zo spásania alebo 
žatvy trvalých pasienkov, parciel s 
viacročnými krmovinami alebo s 
bielkovinovými plodinami, ktoré sa 
vysádzajú v rámci ekologického riadenia 
na pôde v prvom roku konverzie, pokiaľ sú 
súčasťou samotného poľnohospodárskeho 
podniku. Krmivá sa v prvom roku 
konverzie nesmú používať na výrobu 
ekologicky spracovaného krmiva. Ak sa 
používajú konverzné krmivá spolu s 
krmivami z parciel v prvom roku 
konverzie, celkový spoločný percentuálny 
podiel týchto krmív nesmie prekročiť 

1.4.3.1. V prípade konverzných 
poľnohospodárskych podnikov môže až 
20 % celkového priemerného objemu 
krmív, ktorým sa kŕmia hospodárske 
zvieratá, pochádzať zo spásania alebo 
žatvy trvalých pasienkov, parciel s 
viacročnými krmovinami alebo s 
bielkovinovými plodinami, ktoré sa 
vysádzajú v rámci ekologického riadenia 
na pôde v prvom roku konverzie, pokiaľ sú 
súčasťou samotného poľnohospodárskeho 
podniku. Krmivá sa v prvom roku 
konverzie nesmú používať na výrobu 
ekologicky spracovaného krmiva. Ak sa 
na kŕmenie používajú konverzné krmivá 
spolu s krmivami z parciel v prvom aj 
druhom roku konverzie, celkový spoločný 
percentuálny podiel týchto krmív nesmie 
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maximálne percentuálne podiely stanovené 
v bode 1.4.3.2.

prekročiť maximálne percentuálne podiely 
stanovené v bode 1.4.3.2. Krmivá sa v 
prvom roku konverzie nesmú používať na 
výrobu ekologicky spracovaného krmiva.

Odôvodnenie

PN sa zachováva status quo.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.4.3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.4.3.2. V prípade ekologických 
poľnohospodárskych podnikov môže 
priemerne až 20 % kŕmnej zmesi dávok 
tvoriť konverzné krmivá, konkrétne krmivá 
z druhého roku konverzie. V prípade 
poľnohospodárskych podnikov v období 
konverzie, ak konverzné krmivá 
pochádzajú zo samotného podniku, tento 
percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 100.

1.4.3.2. V prípade ekologických 
poľnohospodárskych podnikov môže 
priemerne až 30 % kŕmnej zmesi dávok 
tvoriť konverzné krmivá, konkrétne krmivá 
z druhého roku konverzie. V prípade 
poľnohospodárskych podnikov v období 
konverzie, ak konverzné krmivá 
pochádzajú z druhého roka konverzie zo 
samotného podniku, tento percentuálny 
podiel sa môže zvýšiť na 100.

Odôvodnenie

PN zachováva status quo.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.5.2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.5.2.2. Ochorenie sa okamžite lieči s 
cieľom zabrániť utrpeniu živočícha; ak nie 
je vhodné použiť fytoterapeutické, 
homeopatické a iné výrobky, môžu sa v 
prípade potreby a za prísnych podmienok a 
v zodpovednosti veterinára použiť 
chemicky syntetizované alopatické 
veterinárne lieky vrátane antibiotík. 
Predovšetkým sa stanovia obmedzenia pre 

1.5.2.2. Ochorenie sa okamžite lieči s 
cieľom zabrániť utrpeniu živočícha; ak nie 
je vhodné použiť fytoterapeutické, 
homeopatické a iné výrobky, môžu sa v 
prípade potreby a za prísnych podmienok a 
v zodpovednosti veterinára použiť 
chemicky syntetizované alopatické 
veterinárne lieky vrátane antibiotík. 
Predovšetkým sa stanovia obmedzenia pre 
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liečebné kúry a určia sa ochranné lehoty. liečebné kúry a určia sa ochranné lehoty. 
Alopatické veterinárne lieky povolené 
na použitie v ekologickej výrobe v súlade 
s článkom 19 sa môžu používať 
bez konzultácie s veterinárom.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat a primerané opatrenia týkajúce sa 
konkrétnych chorôb by sa mal zaviesť zoznam povolených alopatických veterinárnych liekov. 
Niektoré produkty vhodné pre ekologickú poľnohospodársku výrobu nie sú povolené pre ich
zaradenie do kategórie alopatických veterinárnych liekov, napr. Orbeseal, čo je sterilná
neantibiotická intramamálna infúzia v podobe viskóznej pasty, hormón oxytocín podávaný
teliacemu sa hovädziemu dobytku, vnútrožilovo podávaný roztok vápenatej soli pri liečbe
mliečnej horúčky alebo analgetiká používané pri kastrácii ciciakov.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.6.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.6.2. V oblastiach s primeranými 
klimatickými podmienkami, ktoré 
umožňujú, aby zvieratá žili vonku, nie je 
ustajňovanie hospodárskych zvierat 
povinné. Zvieratá majú stály prístup k 
voľným plochám, prednostne na pastviny, 
a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav 
pôdy okrem prípadov, keď na základe 
právnych predpisov Únie platia 
obmedzenia a povinnosti týkajúce sa 
ochrany zdravia ľudí a zvierat. Zvieratá 
majú prístup k prístrešiam alebo miestam v 
tieni na ochranu pred nepriaznivým 
počasím. 

1.6.2. V oblastiach s primeranými 
klimatickými podmienkami, ktoré 
umožňujú, aby zvieratá žili vonku, nie je 
ustajňovanie hospodárskych zvierat 
povinné. Zvieratá majú stály prístup k 
voľným plochám, prednostne na pastviny, 
a to vždy, keď to umožňuje počasie a stav 
pôdy okrem prípadov, keď na základe 
právnych predpisov Únie platia 
obmedzenia a povinnosti týkajúce sa 
ochrany zdravia ľudí a zvierat. Zvieratá 
majú prístup k prístrešiam alebo miestam v 
tieni na ochranu pred nepriaznivým 
počasím. Systémy uzavretia v 
obmedzenom priestore nie sú v 
ekologickom poľnohospodárstve 
povolené.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na 
chove zvierat majú potrebné základné
vedomosti a zručnosti, pokiaľ ide o potreby 
zvierat v oblasti ich zdravia a dobrých 
životných podmienok.

1.7.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na 
chove zvierat majú potrebné vedomosti a 
zručnosti, pokiaľ ide o potreby zvierat v 
oblasti ich zdravia a dobrých životných 
podmienok.

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.2. V rámci postupov chovu vrátane 
hustoty chovu a podmienok ustajnenia sa 
zabezpečuje dodržiavanie vývojových, 
fyziologických a etologických potrieb 
zvierat.

1.7.2. V rámci postupov chovu vrátane 
hustoty chovu a podmienok ustajnenia sa 
zabezpečuje dodržiavanie vývojových, 
fyziologických a etologických potrieb 
zvierat počas celého života týchto zvierat. 
Minimalizovanie stresu zvierat musí byť 
základnou zásadou v rámci chovu.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.3. Hospodárske zvieratá majú stály 
prístup k voľným plochám, prednostne na 
pastviny, a to vždy, keď to umožňuje 
počasie a stav pôdy okrem prípadov, keď 
na základe právnych predpisov Únie platia 
obmedzenia a povinnosti týkajúce sa 
ochrany zdravia ľudí a zvierat.

1.7.3. Bylinožravce majú stály prístup na 
pastviny, a to vždy, keď to umožňuje 
počasie a stav pôdy, a v prípade, že sa na 
základe právnych predpisov Spoločenstva
neuložili obmedzenia a povinnosti týkajúce 
sa ochrany zdravia ľudí a zvierat; Vždy 
keď počasie, sezónne podmienky a stav 
pôdy neumožňujú prístup na pastviny, 
bylinožravce majú podľa okolností stály 
prístup na otvorené priestranstvá, čo 
zvieratám umožní pohyb, okrem prípadov, 
keď to nepodporuje dobré životné 
podmienky konkrétneho zvieraťa alebo 
zvierat alebo keď sú uložené dočasné 
obmedzenia a povinnosti týkajúce sa 
ochrany zdravia ľudí a zvierat na základe 
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právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.6. Zakazuje sa priväzovanie alebo 
izolácia hospodárskych zvierat okrem 
prípadov aplikovaných na jednotlivé 
zvieratá na obmedzený čas, ak je to 
opodstatnené z veterinárnych dôvodov. 
Príslušné orgány môžu povoliť 
priväzovanie dobytka v 
poľnohospodárskych podnikoch, ak nie je 
možné chovať dobytok v skupinách 
zodpovedajúcich ich potrebám správania 
za predpokladu, že zvieratá majú prístup na 
pastviny počas obdobia pasenia, a ak 
pasenie nie je možné, najmenej dvakrát do 
týždňa prístup na voľné plochy.

1.7.6. Zakazuje sa priväzovanie alebo 
izolácia hospodárskych zvierat okrem 
prípadov aplikovaných na jednotlivé 
zvieratá na obmedzený čas, ak je to 
opodstatnené z veterinárnych dôvodov. Na 
obdobie do (15 rokov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti nariadenia)
príslušné orgány môžu povoliť 
priväzovanie dobytka v mikropodnikoch, 
ak nie je možné chovať dobytok v 
skupinách zodpovedajúcich ich potrebám 
správania, za predpokladu, že zvieratá 
majú prístup na pastviny počas obdobia 
pasenia, a ak pasenie nie je možné, 
najmenej dvakrát do týždňa prístup na 
voľné plochy.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.7. Čas trvania prepravy hospodárskych 
zvierat sa minimalizuje.

1.7.7. Trvanie prepravy hospodárskych 
zvierat nesmie prekročiť 8 hodín v
prípade cicavcov a 4 hodiny v prípade 
hydiny a králikov, výnimky však možno
udeliť s prihliadnutím na geografické 
podmienky v najvzdialenejších regiónoch,
riedku cestnú sieť, odľahlú destináciu
alebo možnosť dlhšej prepravy niektorých
živočíšnych druhov, ktorú dokladajú
výsledky vedeckého výskumu, a to za
predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá
pre dobré životné podmienky zvierat.
Miestnym bitúnkom sa pri tom poskytuje 
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podpora.

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.7a. Pravidlá stanovujúce maximálne 
trvanie prepravy uvedené v bode 1.7.7 sa
prispôsobia konkrétnym potrebám 
jednotlivých druhov, ako sú definované v 
tejto prílohe. Dodržiavajú aj iné 
podmienky prepravy stanovené v tejto 
prílohe, ako sú podmienky týkajúce sa 
vyhradeného priestoru na nákladných 
vozidlách, podlahy, regulácie teploty, 
prístupu k vode, sociálnych požiadaviek 
a ustajnenia, a to na základe druhu. 
Osobitná pozornosť sa venuje preprave 
oslabených alebo jatočných zvierat.

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.8. Minimalizuje sa akékoľvek utrpenie
počas celého života živočíchov vrátane 
zabíjania.

1.7.8. Podľa možnosti sa zabráni 
akémukoľvek utrpeniu počas celého 
života zvierat vrátane prepravy a zabíjania. 

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.8a. Vhodné a humánne omráčenie 
pred zabitím je povinné pri všetkých 
zvieratách. Nevhodné metódy 
omračovania a/alebo zabíjania, napríklad 
vešanie živých zvierat a elektrický vodný 
kúpeľ v prípade brojlerových kurčiat a 
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moriek a udusenie a vykrvácanie bez 
omráčenia sú zakázané. 

Všetky osoby, ktoré manipulujú s
ekologickými zvieratami počas prepravy a
zabíjania musia byť primerane vyškolené, 
aby sa zabezpečilo náležité dodržiavanie
pravidiel stanovených v tomto nariadení a 
na zabezpečenie ich súladu sa vykonávajú 
pravidelné inšpekcie.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.9a. Odstraňovanie rohov a výrastkov 
sa v ekologickom poľnohospodárstve 
bežne nesmie vykonávať. Tento úkon však 
v jednotlivých prípadoch môže povoliť 
príslušný orgán z veterinárnych dôvodov, 
v záujme dobrých životných podmienok 
zvierat alebo v záujme bezpečnosti
pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.9 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.11. Fyzická kastrácia sa povoľuje na 
zachovanie kvality výrobkov a tradičných 
výrobných postupov, ale len s použitím 
vhodných anestetík a/alebo analgetík a 
tým, že operácia sa uskutoční v 
najvhodnejšom veku zvierat a vykonajú ju 
kvalifikovaní pracovníci.

1.7.9b. Chirurgická kastrácia sa zakazuje 
s výnimkou jednotlivých nevyhnutných 
prípadov. Ak je nevyhnutná, zásahy sa 
vykonávajú s použitím anestézie a 
analgetiká sa podávajú dlhší čas. 

Dostupné alternatívne nehormonálne 
produkty a metódy umožňujúce vyhnúť sa 
použitiu chirurgickej kastrácie či znížiť 
jej použitie sú povolené, napríklad 
imunologická prevencia kančieho pachu, 
použitie špecifickej genetickej selekcie 
s nižšou úrovňou kančieho pachu 
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a kŕmne doplnkové látky.

Komisia by mala podľa výsledkov
hodnotenia vplyvu zvážiť zákaz kastrácie
ciciakov a prípadne do roku 2020
predložiť legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.10. Akékoľvek utrpenie zvierat sa zníži 
na minimum použitím vhodných anestetík 
a/alebo analgetík a tým, že operácia sa 
uskutoční v najvhodnejšom veku zvierat a 
vykonajú ju kvalifikovaní pracovníci.

1.7.10. Ak sa chirurgický zákrok považuje
z niektorého z dôvodov uvedených v bode
1.7.9a za nevyhnutný, utrpeniu zvierat sa
zamedzí použitím vhodných veterinárnych 
postupov vrátane primeraných anestetík 
a/alebo analgetík podávaných dlhší čas a 
tým, že operácia sa uskutoční v 
najvhodnejšom veku príslušných zvierat a 
vykonajú ju oprávnení a kvalifikovaní 
pracovníci. Po každej operácii, ktorá si 
vyžaduje podanie liekov na zmiernenie 
bolesti, sa lieky podávajú zvieratám 
dovtedy, kým sa to považuje za primerané.

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.10a. Ak je potrebné vykonať
chirurgický zákrok, vždy ho vykonáva 
veterinárny lekár. Vždy, keď je to možné, 
nechirurgické alternatívne riešenia 
a poradenstvo, pokiaľ ide o použitie 
vhodných plemien a postupov chovu, sa 
uplatňujú v záujme riešenia konkrétnych 
problémov súvisiacich s chovom (úplne) 
nevykastrovaných samcov a rožných 
zvierat.
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Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 1.7.12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1.7.12. Nakladanie a vykladanie zvierat sa 
vykonáva bez použitia akéhokoľvek druhu 
elektrickej stimulácie na donucovanie 
zvierat. Zakazuje sa používanie 
alopatických utišujúcich prostriedkov pred 
prepravou alebo počas prepravy.

1.7.12. Nakladanie a vykladanie zvierat sa 
vykonáva bez použitia akéhokoľvek druhu 
elektrickej stimulácie na donucovanie 
zvierat okrem mimoriadnych okolností, 
keď sa postupuje v súlade s bodom 1.9
prílohy III nariadenia (ES) č. 
1099/20091a. Počas prepravy a
ustajnenia nedochádza k zmiešavaniu
cudzích zvierat a zvieratá nie sú zbytočne
ustajnené cez noc.  Spoločenské zvieratá 
sú držané v skupinách a majú možnosť sa 
pohybovať a otáčať v ohradách. Zakazuje 
sa používanie alopatických utišujúcich 
prostriedkov pred prepravou alebo počas 
prepravy.

__________________________
1a 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).

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) hovädzí dobytok, ovce a kozy majú 
prístup k pastvinám na spásanie vždy, keď 
to podmienky umožňujú;

a) hovädzí dobytok, ovce a kozy majú 
trvalý prístup k pastvinám na spásanie 
vždy, keď to podmienky umožňujú;
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) odchylne od písmena a) hovädzí 
dobytok samčieho pohlavia starší ako jeden 
rok má prístup na pastvinu alebo voľnú 
plochu;

b) odchylne od písmena a) hovädzí 
dobytok samčieho pohlavia starší ako jeden 
rok má prístup na pastvinu alebo voľnú 
plochu;

v prípade, že je potrebné upraviť 
existujúce ekologické poľnohospodárske 
zariadenie, aby spĺňalo kritériá uvedené v 
písm. a) a v tomto písmene, úprava sa 
vykoná v rámci prechodného obdobia 15 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia;

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) v prípadoch, keď hovädzí dobytok, 
ovce a kozy majú prístup na pastvinu 
počas obdobia pasenia a ak systém 
zimného ustajnenia poskytuje zvieratám 
voľnosť pohybu, povinnosť zabezpečovať 
voľné plochy počas zimných mesiacov sa 
nemusí dodržať;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) okrem každoročného obdobia 
sezónneho presunu zvierat na pasienky v 
zmysle bodu 1.4.2.2., aspoň 90 % krmiva 
pochádza zo samotného hospodárstva 
alebo ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa 
v spolupráci s inými ekologickými 

d) okrem každoročného obdobia sezónneho 
presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 
1.4.2.2., aspoň 60 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo ak to nie je 
uskutočniteľné, vyrába sa v spolupráci 
s inými ekologickými hospodárstvami 
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hospodárstvami v tom istom regióne; v tom istom regióne;

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) systémy chovu hovädzieho dobytka, 
oviec a kôz sa zakladajú na čo najväčšom 
využívaní pastvín podľa dostupnosti 
pasienkov počas rôznych ročných období. 
Najmenej 60 % sušiny v denných dávkach 
hovädzieho dobytka, oviec a kôz pozostáva 
z objemového krmiva, z čerstvej alebo 
suchej krmoviny alebo zo siláže. V prípade 
zvierat využívaných na výrobu mlieka sa 
najviac na tri mesiace na začiatku laktácie 
povoľuje zníženie uvedeného množstva na 
50 %.

e) systémy chovu hovädzieho dobytka, 
oviec a kôz sa zakladajú na čo najväčšom 
využívaní pastvín podľa dostupnosti 
pasienkov počas rôznych ročných období. 
Plemená sa vyberajú na základe ich 
schopnosti prispôsobiť sa miestnym 
podmienkam pastvy a ich vhodnosti 
z hľadiska ostatných požiadaviek 
na výživu vrátane požiadaviek 
na objemové krmivo, čerstvú alebo suchú 
krmovinu alebo siláž. Ak vyšší 
percentuálny podiel objemového krmiva 
nie je možný, dodržiavajú sa požiadavky  
v oblasti výživy, zdravia a dobrých 
životných podmienok príslušných plemien 
a uplatňujú sa tieto minimálne pravidlá: 
najmenej 60 % sušiny v denných dávkach 
hovädzieho dobytka, oviec a kôz pozostáva 
z objemového krmiva, z čerstvej alebo 
suchej krmoviny alebo zo siláže. V prípade 
zvierat využívaných na výrobu mlieka sa 
najviac na tri mesiace na začiatku laktácie 
povoľuje zníženie uvedeného množstva na 
50 %.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) bez ohľadu na článok 3 ods. 1 prvý 
pododsek písm. a) a článok 3 ods. 1 druhý 
pododsek smernice Rady 2008/119/ES4 sa 
zakazuje ustajnenie teliat v individuálnych 
boxoch po uplynutí jedného týždňa veku 
okrem prípadov aplikovaných na 

c) bez ohľadu na článok 3 ods. 1 prvý 
pododsek písm. a) a článok 3 ods. 1 druhý 
pododsek smernice Rady 2008/119/ES4 sa 
zakazuje každá forma samostatného 
ustajnenia vrátane ustajnenia teliat 
v individuálnych boxoch okrem prípadov 
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jednotlivé zvieratá na obmedzený čas, ak je 
to opodstatnené z veterinárnych dôvodov.

aplikovaných na jednotlivé zvieratá na 
obmedzený čas, ak je to opodstatnené z 
veterinárnych dôvodov.

_______________ _______________
4 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)

4 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).

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak sa s teľatami zaobchádza 
individuálne z veterinárnych dôvodov, 
musia byť držané v priestoroch, ktoré 
majú pevnú podlahu a sú vybavené 
slamenou podstielkou. Každé teľa by malo 
mať možnosť ľahko sa obrátiť, ľahnúť 
si po celej dĺžke (pohodlne) a mať 
vizuálny kontakt s ostatnými teľatami. Ak 
chov neprebieha spolu s matkou, 
skupinový chov mladých teliat je povolený 
len po uplynutí jedného týždňa veku.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.1.3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) v prípade každého ustajnenia sa 
zabezpečí prístup k otvorenému priestoru, 
aby sa zvieratá mohli hýbať.

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) koňovité zvieratá majú prístup k a) koňovité zvieratá majú prístup k 
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pastvinám na spásanie vždy, keď to 
podmienky umožňujú;

pastvinám na spásanie vždy, keď to 
podmienky umožňujú. Vo všetkých
ostatných prípadoch musia mať kone
prístup k objemovému krmivu;

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v prípadoch, keď koňovité zvieratá 
majú prístup na pastvinu počas obdobia 
pasenia a ak systém zimného ustajnenia 
poskytuje zvieratám voľnosť pohybu, 
povinnosť zabezpečovať voľné plochy 
počas zimných mesiacov sa nemusí 
dodržať;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) okrem každoročného obdobia 
sezónneho presunu zvierat na pasienky v 
zmysle bodu 1.4.2.2., aspoň 90 % krmiva 
pochádza zo samotného hospodárstva 
alebo ak to nie je uskutočniteľné, vyrába sa 
v spolupráci s inými ekologickými 
hospodárstvami v tom istom regióne;

c) okrem každoročného obdobia sezónneho 
presunu zvierat na pasienky v zmysle bodu 
1.4.2.2., aspoň 60 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo ak to nie je 
uskutočniteľné, vyrába sa v spolupráci 
s inými ekologickými hospodárstvami 
v tom istom regióne;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.2.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) základom chovných systémov pre 
koňovité zvieratá je čo najväčšie využitie 
pastvín podľa dostupnosti pasienkov počas 
rôznych ročných období. Najmenej 60 % 

d) základom chovných systémov pre 
koňovité zvieratá je čo najväčšie využitie 
pastvín podľa dostupnosti pasienkov počas 
rôznych ročných období. Ak vyšší 
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sušiny v denných dávkach koňovitých 
zvierat pozostáva z objemového krmiva, z 
čerstvej alebo suchej krmoviny, alebo zo 
siláže.

percentuálny podiel objemového krmiva 
nie je možný, dodržiavajú sa požiadavky  
v oblasti výživy, zdravia a dobrých 
životných podmienok príslušných plemien 
a uplatňujú sa tieto minimálne pravidlá:
najmenej 60 % sušiny v denných dávkach 
koňovitých zvierat pozostáva z 
objemového krmiva, z čerstvej alebo 
suchej krmoviny, alebo zo siláže.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.2.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) miesto ustajnenia koňovitých zvierat 
má hladkú ale nešmykľavú podlahu. 
Najmenej polovica plochy pre vnútorné 
ustajnenie určená v tabuľke na minimálne 
plochy pre koňovité zvieratá, ktoré sú 
stanovené v bode 2.2.4. je pevná, to 
znamená, nesmie mať roštovú alebo 
mriežkovú konštrukciu;

a) miesto ustajnenia koňovitých zvierat má 
hladkú ale nešmykľavú podlahu. Celá 
plocha pre vnútorné ustajnenie určená v 
tabuľke na minimálne plochy pre koňovité 
zvieratá, ktoré sú stanovené v bode 2.2.4. 
je pevná, to znamená, nesmie mať roštovú 
alebo mriežkovú konštrukciu;

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aspoň 60 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo v prípade, 
že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom 
istom regióne v spolupráci s inými 
ekologickými hospodárstvami alebo 
prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;

a) aspoň 20 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo v prípade, 
že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom 
istom regióne v spolupráci s inými 
ekologickými hospodárstvami alebo 
prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;
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Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) čistá a čerstvá voda je vždy dostupná 
v dostatočnom množstve.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) miesto ustajnenia ošípaných má hladkú 
ale nešmykľavú podlahu. Najmenej 
polovica plochy pre vnútorné ustajnenie 
určená v tabuľke na minimálne plochy pre 
ošípané, ktoré sú stanovené v bode 2.3.4. je 
pevná, to znamená, nesmie mať roštovú 
alebo mriežkovú konštrukciu;

a) miesto ustajnenia ošípaných má hladkú 
ale nešmykľavú podlahu. Celá plocha pre 
vnútorné ustajnenie určená v tabuľke na 
minimálne plochy pre ošípané, ktoré sú 
stanovené v bode 2.3.4. je pevná, to 
znamená, nesmie mať roštovú alebo 
mriežkovú konštrukciu;

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vždy musí existovať dostatočne veľká 
slamená podstielka, aby si všetky ošípané 
v ohrade mohli súčasne ľahnúť 
spôsobom, ktorý zaberá najviac miesta;

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) prasnice sa chovajú v skupinách s 
výnimkou posledného štádia gravidity 

c) prasnice sa chovajú v skupinách s 
výnimkou posledného štádia gravidity 
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a počas obdobia dojčenia; a počas obdobia dojčenia a počas toho 
musia mať možnosť voľne sa pohybovať 
v ohrade a uväzujú sa iba na krátky čas, 
keď je to nevyhnutné.

Bez ohľadu na ďalšie požiadavky na 
slamu sa prasniciam niekoľko dní pred 
očakávaným pôrodom musí dať dostatok 
slamy alebo iného vhodného prírodného 
materiálu, aby si mohli postaviť hniezdo.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) plochy na voľný pohyb umožňujú 
ošípaným vypúšťať trus a rýpať. Na 
rýpanie možno využiť rôzne substráty.

e) plochy na voľný pohyb umožňujú 
ošípaným vypúšťať trus a rýpať. Na 
rýpanie možno využiť rôzne substráty. 
Prostredie by malo byť vybavené 
materiálmi na obohatenie prostredia, 
keďže to pozitívne prispieva k dobrým 
životným podmienkam ošípaných.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.3.4 – tabuľka 2

Text predložený Komisiou

Vnútorná plocha Vonkajšia plocha 

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá 
k dispozícii)

(plocha výbehov, okrem 
pastvín)

Min. živá 
hmotnosť (kg)

m2/kus m2/kus

Oprasené prasnice s 
ciciakmi do 40 dní

7,5 samíc 2,5

Ošípané na výkrm do 50 0,8 0,6

do 85 1,1 0,8

do 110 1,3 1

Ciciaky staršie ako 40 
dní a do 30 kg

0,6 0,4
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Plemenné ošípané 2,5 samíc 1,9

6 samcov 8,0

Pokiaľ sa výbeh 
bežne využíva: 10 
m2/kanca

Pozmeňujúci návrh

Vnútorná plocha Vonkajšia plocha 

(čistá plocha, ktorú majú zvieratá 
k dispozícii)

(plocha výbehov, okrem 
pastvín)

Min. živá 
hmotnosť (kg)

m2/kus m2/kus

Oprasené prasnice s 
ciciakmi do 40 dní

7,5 samíc 2,5

Ošípané na výkrm do 50 0,8 0,6

do 85 1,1 0,8

do 110 1,3 1

viac ako 110 1,5 1,2

Ciciaky staršie ako 40 
dní a do 30 kg

0,6 0,4

Plemenné ošípané 2,5 samíc 1,9

Plemenné ošípané 2,5 samíc 1,9

6 samcov 8,0

Pokiaľ sa výbeh 
bežne využíva: 10 
m2/kanca

Odôvodnenie

Mala by sa obnoviť kategória nad 110 kg – vnútorná plocha 1,5; vonkajšia plocha 1,2 – ktoré 
sú už zahrnuté v nariadení (ES) 889/2008.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4.2. Pôvod hydiny 2.4.2. Pôvod hydiny

Rýchlo rastúce línie hydiny sú zakázané.
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Hydina sa chová buď dovtedy, kým 
nedosiahne minimálny vek, alebo 
pochádza z pomaly rastúcich línií hydiny 
vymedzených príslušným orgánom.

Hydina pochádza z pomaly rastúcich línií 
hydiny, ktoré spĺňajú stanovenú 
obmedzenú dennú rýchlosť rastu, ktorá je 
kompatibilná s minimálnou vekovou 
hranicou chovu pre každý druh. Komisia 
stanoví túto rýchlosť rastu v súlade s 
článkom 11 ods. 2.

Ak poľnohospodár nepoužíva pomaly 
rastúce línie hydiny, minimálny vek pri 
porážke je:

Ak poľnohospodár nepoužíva pomaly 
rastúce línie hydiny, minimálny vek pri 
zabíjaní je:

(a) 81 dní pre kurčatá; a) 81 dní pre kurčatá;

(b) 150 dní pre kapúny; b) 150 dní pre kapúny;

(c) 49 dní pre pekinské kačice; c) 49 dní pre pekinské kačice;

(d) 70 dní pre samice pižmovej kačice; d) 70 dní pre samice pižmovej kačice;

(e) 84 dní pre pižmových káčerov; e) 84 dní pre pižmových káčerov;

(f) 92 dní pre divé kačice; f) 92 dní pre divé kačice;

(g) 94 dní pre perličky; g) 94 dní pre perličky;

(h) 140 dní pre moriaky a husi na pečenie; 
pre poskytovanie životného poistenia 
zahraničným osobám s bydliskom v 
Chorvátsku;

h) 140 dní pre moriaky a husi na pečenie; 
pre poskytovanie životného poistenia 
zahraničným osobám s bydliskom v 
Chorvátsku;

(i) 100 dní pre morky. i) 100 dní pre morky.

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) aspoň 60 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo v prípade, 
že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom 
istom regióne v spolupráci s inými 
ekologickými hospodárstvami alebo 
prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;

a) aspoň 20 % krmiva pochádza zo 
samotného hospodárstva alebo v prípade, 
že to nie je uskutočniteľné, vyrába sa v tom 
istom regióne v spolupráci s inými 
ekologickými hospodárstvami alebo 
prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov;
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Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) hydina má prístup na voľné plochy 
najmenej počas jednej tretiny života. 
Voľné plochy pre hydinu sú pokryté najmä 
vegetáciou a zabezpečené ochrannými 
zariadeniami a hydine sa umožňuje ľahký 
prístup k dostatočnému počtu napájacích 
žľabov;

c) hydina má prístup na voľné plochy 
vrátane pastvín a/alebo lesov najmenej 
počas polovice života a trvalo od času, 
keď je plne operená. Voľné plochy pre 
hydinu sú pokryté najmä jednoročnou 
alebo viacročnou vegetáciou a sú
zabezpečené ochrannými zariadeniami, kde 
sa hydina môže skryť, môže hrabať a kde 
sa jej umožňuje ľahký prístup k 
dostatočnému počtu napájacích žľabov;

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) 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 množstvu 
objemového krmiva a vhodného materiálu 
s cieľom vyhovieť jej etologickým 
potrebám;

d) v prípade, že sa hydina chová vo 
vnútorných priestoroch, a to aj v dôsledku 
obmedzení alebo povinností uložených na 
základe právnych predpisov Únie, má 
prístup na krytý výbeh (vonkajší výbeh), 
ako aj stály prístup k dostatočnému 
množstvu objemového krmiva a vhodného 
materiálu s cieľom vyhovieť jej 
etologickým potrebám;

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno e – bod vi

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(vi) viacúrovňové systémy majú najviac tri 
úrovne úžitkových plôch vrátane prízemia. 
Medzi úrovňami alebo pomocnými 
priestormi, ako sú plochy na hniezdenie, 
nesmie byť viac ako 1 m.  Na vyšších 

vypúšťa sa
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úrovniach možno hnoj odstraňovať 
automatizovanými systémami;

Odôvodnenie

Viacvrstvový systém nie je v súlade so zásadou ekologického poľnohospodárstva a mal by byť 
zakázaný.

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.4 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) medzi jednotlivými turnusmi chovanej 
hydiny sa budovy vyprázdňujú. Počas 
tohto času sa budovy a zariadenia vyčistia 
a vydezinfikujú. Okrem toho po ukončení 
chovu každého turnusu hydiny sa výbehy 
nechajú prázdne počas obdobia, ktoré určia 
členské štáty, aby sa umožnilo opätovné 
vyrastenie vegetácie. Tieto požiadavky sa 
neuplatňujú, ak sa hydina nechová v 
skupinách, nedrží sa vo výbehoch a počas 
dňa sa môže voľne pohybovať.

g) medzi jednotlivými turnusmi chovanej 
hydiny sa budovy vyprázdňujú. Počas 
tohto času sa budovy a zariadenia vyčistia 
a vydezinfikujú. Okrem toho po ukončení 
chovu každého turnusu hydiny sa výbehy 
nechajú prázdne počas obdobia, ktoré určia 
členské štáty, aby sa umožnilo opätovné 
vyrastenie vegetácie. Tieto požiadavky sa 
neuplatňujú, ak sa hydina nechová v 
skupinách, nedrží sa vo výbehoch a počas 
dňa sa môže voľne pohybovať. Hydina sa 
môže chovať na otvorených plochách s 
aspoň 50 % pokrytím jednoročnou alebo 
viacročnou vegetáciou. Spleť stromov 
a otvorených priestorov je povolená.

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.5 – tabuľka 2

Text predložený Komisiou

Plemenné 
zvieratá/rodičia

Mladé jedince Vtáky na výkrm Kapúny Nosnice

Vek Hniezdiace vtáky  Kurence 0 
-8 týždňov

Kurence 9 -
18 týždňov

Počiatočn
á fáza 0 –
21 dní

Záverečná 
fáza 22 –
81 dní

22 – 150 
dní

Nosnice 
od 19 
týždňov

Hustota 
chovu 
v halách 
(vtáci na m2 
využiteľnej 

6 vtákov 24 vtákov 
pri najviac 
21 kg živej 
hmotnosti/

15 vtákov 
pri najviac 
21 kg živej 
hmotnosti/

20 vtákov 
pri najviac 
21 kg 
živej 
hmotnosti/

10 vtákov 
pri najviac 
21 kg živej 
hmotnosti/

10 
vtákov 
pri 
najviac 
21 kg 

6 vtákov
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plochy) pre 
pevné a 
mobilné 
haly

m² m² m² m² živej 
hmotnos
ti/m²

Priestor 
medzi 
bidlami 
(cm)

18

Dodatočné 
hraničné 
hodnoty pre 
viacúrovňov
é 
systémy/m² 
plochy 
prízemia 
(vrátane 
verandy, ak 
je k nej 24 h 
prístup) 

9 36 vtákov 
bez plochy 
verandy 

22 vtákov Bežne sa neuplatňuje 9 vtákov

Hraničné 
hodnoty pre 
veľkosti 
kŕdľa

3 000 vrátane 
samcov

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Hustota 
chovu pre 
voľné 
výbehy 
(m²/vtáka), 
pokiaľ sa 
neprekročí 
hraničná 
hodnota 
170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

* ďalej deliteľné na výrobu 3 x 3 000 alebo 2 x 4 800 dávok 

Pozmeňujúci návrh

Plemenné 
zvieratá/rodičia

Mladé jedince Vtáky na výkrm Kapúny Nosnice

Vek Hniezdiace vtáky Kurence 0 
-8 týždňov

Kurence 9 -
18 týždňov

Počiatočn
á fáza 0 –
21 dní

Záverečná 
fáza 22 –
81 dní

22 – 150 
dní

Nosnice 
od 19 
týždňov

Hustota 
chovu 
v halách 
(vtáci na m2 
využiteľnej 
plochy) pre 
pevné a 
mobilné 
haly

6 vtákov max. 14 kg 
živej 
hmotnosti/
m2

max. 14 kg 
živej 
hmotnosti/
m2

20 vtákov 
pri najviac 
21 kg 
živej 
hmotnosti/
m²

10 vtákov 
pri najviac 
21 kg živej 
hmotnosti/
m²

10 
vtákov 
pri 
najviac 
21 kg 
živej 
hmotnos
ti/m²

6 vtákov

Priestor 
medzi 

18
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bidlami 
(cm)

Dodatočné 
hraničné 
hodnoty pre 
viacúrovňov
é 
systémy/m² 
plochy 
prízemia 
(vrátane 
verandy, ak 
je k nej 24 h 
prístup)  

9 vtákov 36 vtákov 
bez plochy 
verandy 

22 vtákov Bežne sa neuplatňuje 9 vtákov

„Výrobná 
jednotka“

3 000 vrátane 
samcov

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Hustota 
chovu pre 
voľné 
výbehy 
(m²/vtáka), 
pokiaľ sa 
neprekročí 
hraničná 
hodnota 
170 kg 
N/ha/rok

4 1 4 1 4 4 4

ďalej deliteľné na výrobu 3 x 3 000 alebo 2 x 4 800 dávok 

Odôvodnenie

Cieľom odkazu na výrobnú jednotku je vyhnúť sa riziku, že sa výrobná jednotka rozdelí na 
viacero vetiev, ktoré umožnia veľký priemyselný chov, ktorý by nebol v súlade so zásadami 
ekologickej zootechniky.  

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) hydina má prístup na voľné plochy 
najmenej počas jednej tretiny života. Od čo 
možno najskoršieho veku sa cez deň 
zabezpečí najmä nepretržitý prístup 
k voľným plochám vždy, keď to fyziologické 
a fyzikálne podmienky umožňujú, s 
výnimkou dočasných obmedzení uložených 
na základe právnych predpisov Únie;

a) hydina má prístup na voľné plochy
vrátane pastvín a/alebo lesov najmenej 
počas polovice života. Od čo možno 
najskoršieho veku sa cez deň zabezpečí 
najmä nepretržitý prístup k voľným 
plochám vždy, keď to fyziologické a 
fyzikálne podmienky umožňujú, s 
výnimkou dočasných obmedzení 
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uložených na základe právnych predpisov 
Únie;

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) voľné plochy pre hydinu sú pokryté 
najmä vegetáciou zloženou z rôznych 
rastlín, sú zabezpečené ochrannými 
zariadeniami a hydine umožňujú ľahký 
prístup k dostatočnému počtu napájacích 
žľabov. Vegetácia na voľných plochách sa 
pravidelne zbiera a odstraňuje, aby sa 
obmedzil potenciálny prebytok živín. 
Voľné plochy nepresahujú okruh 150 m od 
najbližších priechodov hydinárne. 
Povoľuje sa však rozšírenie až do 350 m od 
najbližšieho priechodu hydinárne, pokiaľ je 
na voľnej ploche rovnomerne rozmiestnený 
dostatočný počet prístreškov a napájadiel, 
pričom na jednom hektári sú najmenej štyri 
prístrešky;

(b) voľné plochy pre hydinu sú pokryté 
najmä vegetáciou zloženou z rôznych 
rastlín, sú zabezpečené ochrannými 
zariadeniami a hydine umožňujú ľahký 
prístup k dostatočnému počtu napájacích 
žľabov. K dispozícii je aj primeraný počet 
ochranných zariadení, kde si zvieratá 
môžu nájsť úkryt. Vegetácia na voľných 
plochách sa pravidelne zbiera a odstraňuje, 
aby sa obmedzil potenciálny prebytok 
živín. Voľné plochy nepresahujú okruh 
150 m od najbližších priechodov 
hydinárne. Povoľuje sa však rozšírenie až 
do 350 m od najbližšieho priechodu 
hydinárne, pokiaľ je na voľnej ploche 
rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet 
prístreškov a napájadiel, pričom na jednom 
hektári sú najmenej štyri prístrešky;

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4.7. Dobré životné podmienky zvierat 2.4.7. Dobré životné podmienky zvierat

Zakazuje sa šklbanie živej hydiny. Zakazuje sa nútené vykrmovanie a
šklbanie živej hydiny.
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Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4a. Chov králikov

Všetky bylinožravce vrátane králikov 
majú trvalý prístup na pastviny, 
kedykoľvek to umožňujú poveternostné 
podmienky a stav pôdy. Keď 
poveternostné podmienky a stav pôdy 
neumožňujú prístup na pastviny, králiky 
majú stály prístup k otvoreným plochám, 
okrem prípadov, keď sú na základe 
právnych predpisov Únie zavedené 
dočasné obmedzenia a povinnosti týkajúce 
sa ochrany zdravia ľudí a zvierat. Králiky 
musia mať po celý čas dostatočný priestor 
pre svoju celkovú výšku v stoji na zadných 
nohách, ako aj na prirodzené správanie, 
napr. poskakovanie a skákanie, bez toho, 
aby narážali do stropu klietky. Komisia je 
oprávnená prijať podrobné pravidlá 
chovu králikov v súlade s článkom 11 ods. 
2.

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá produkcie morských rias a chovu 
živočíchov akvakultúry

Pravidlá produkcie rias a chovu živočíchov 
akvakultúry

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.3.3 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) astaxantín pochádzajúci hlavne 
z ekologických zdrojov, ako sú panciere 
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ekologických kôrovcov, sa môže použiť 
v kŕmnych dávkach pre lososa a pstruha 
v rozsahu ich fyziologických potrieb. Ak 
ekologické zdroje nie sú dostupné, môžu 
sa použiť prírodné zdroje astaxantínu 
(napríklad kvasnice Phaffia).

Odôvodnenie

Na splnenie fyziologických potrieb, hlavne potrieb mäsožravých živočíchov akvakultúry, by sa 
mal za osobitných podmienok povoliť prirodzene získaný astaxantín. Platné nariadenie v tejto 
oblasti by sa malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.4.2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) používanie alopatickej liečby je 
obmedzené na dve liečebné kúry za rok 
s výnimkou vakcinácií a povinných 
eradikačných programov. V prípade 
výrobného cyklu kratšieho ako jeden rok sa 
však uplatňuje jedna alopatická liečba. Ak 
sa prekročia uvedené obmedzenia pre 
alopatické liečby, predmetné živočíchy 
akvakultúry sa nemôžu predávať ako 
ekologické výrobky;

d) podávanie alopatických liečiv je 
obmedzené na dve liečebné kúry za rok 
s výnimkou očkovaní, liečiv 
proti parazitom a povinných eradikačných 
schém. V prípade produkčného cyklu 
kratšieho ako jeden rok sa však uplatňuje 
jedno alopatické ošetrenie. Ak sa prekročia 
uvedené obmedzenia pre alopatické liečby, 
predmetné živočíchy akvakultúry sa 
nemôžu predávať ako ekologické výrobky;

Odôvodnenie

Parazity sa často liečia výrobkami zaradenými do kategórie alopatické liečivá. Z tohto 
dôvodu a na zabezpečenie súladu s odsekom 4.1.4.2. písm. e) je potrebná výnimka v odseku 
4.1.4.2. písm. d).

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.5.-1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.5.-1. Ekologická akvakultúra sa 
obmedzuje na druhy, ktoré sú vhodné na 
tento spôsob chovu a o ktorých sú k 
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dispozícii dostatočné poznatky, aby bolo 
možné definovať pre daný druh normy a 
aby sa zabezpečilo ich dodržiavanie. 

Vždy sa však využívajú najvhodnejšie 
druhy a plemená. Zakazuje sa chov 
samotárskych a dravých druhov rýb, 
v prípade ktorých nemožno v zajatí splniť 
požiadavky týkajúce sa samoty a lovu.

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.6.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.6.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na 
chove zvierat majú potrebné základné
vedomosti a zručnosti, pokiaľ ide o potreby 
zvierat v oblasti ich zdravia a dobrých 
životných podmienok.

4.1.6.1. Všetky osoby zúčastňujúce sa na 
chove zvierat majú potrebné vedomosti a 
zručnosti, pokiaľ ide o potreby zvierat v 
oblasti ich zdravia a dobrých životných 
podmienok.

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.6.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.6.6. Prijmú sa vhodné opatrenia na 
minimalizáciu trvania prepravy 
živočíchov akvakultúry.

4.1.6.6. Prijmú sa vhodné opatrenia na 
minimalizáciu trvania prepravy živých
živočíchov akvakultúry, aby neprekročila
6 hodín, výnimky však možno udeliť s 
prihliadnutím na geografické podmienky
v najvzdialenejších regiónoch, riedku
cestnú sieť, odľahlú destináciu alebo
možnosť dlhšej prepravy niektorých
živočíšnych druhov, ak to dokladajú
výsledky vedeckého výskumu, a to za
predpokladu, že sa dodržiavajú pravidlá
pre dobré životné podmienky zvierat.
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Pozmeňujúci návrh 155

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.6.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.6.7. Minimalizuje sa akékoľvek 
utrpenie počas celého života živočíchov 
vrátane okamihu zabíjania.

4.1.6.7. Zabráni sa akémukoľvek utrpeniu
počas celého života živočíchov vrátane 
prepravy a zabíjania.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.6.8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.6.8. 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 týkajúce sa množstva a druhov 
vylovených jedincov a výrobných miest.

4.1.6.8. 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 týkajúce sa množstva a druhov 
vylovených jedincov a výrobných miest.
Zabíjanie rýb formou vykrvenia a 
pôsobením oxidu uhličitého je zakázané. 
Kôrovce sa usmrcujú iba metódami, ktoré 
využívajú na omračovanie/zabíjanie 
elektrické zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Príloha II – časť III – bod 4.1.6.8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4.1.6.8a. Predaj živých rýb z ekologického 
chovu je zakázaný.

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Príloha II – časť IV – bod 2.2.4 – písmeno b – bod iii – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– riasy vrátane morských; – riasy vrátane morských a Lithothamnia

Odôvodnenie

Riasa Lithothamnium sa pre svoj vysoký obsah vápnika už používa vo Francúzsku a na 
Islande pri výrobe ekologických mliečnych nápojov na rastlinnej báze, a to bez toho, aby boli 
potrebné ďalšie prísady. To by malo byť možné aj na úrovni EÚ. 
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