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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Návrh ES zahrnuje dva návrhy nařízení. První z nich se týká nového rámce činností 
ekologického zemědělství a aktualizace cílů a zásad ke zvýšení významu tohoto odvětví 
v rámci vnitřního trhu. Druhý navrhuje ukončit přechodné úpravy a odchylky k 1. lednu 2009, 
aby nedošlo k narušení trhu a byly zajištěny spravedlivé obchodní podmínky pro hospodářské 
subjekty či producenty ze třetích zemí, kteří poskytují ekologické produkty spotřebitelům 
v EU, a to vzhledem k tomu, že plánované činnosti spojené s prováděním prvního nařízení 
jsou velmi omezené.

Návrh Komise je vítán a pomůže rozvoji harmonizovaných norem ekologického zemědělství:
v posledních letech vzrostla poptávka spotřebitelů, a to zejména v případě dodávek 
ekologických produktů do podnikových jídelen na základě velmi přísných podmínek 
nabídkového řízení, jež stanoví veřejné i soukromé orgány. Za tímto účelem je třeba návrh 
doplnit rozšířením působnosti na tyto oblasti.

Výrobci ekologických produktů se však při dodávání konkurenceschopných a vysoce 
ceněných produktů v rámci potravinářského i nepotravinářského odvětví, například textilního 
či kosmetického, neorientují pouze na trh: jejich hlavním cílem je chránit půdu určenou pro 
zemědělské účely ve jménu udržitelného rozvoje před nebezpečím eroze, záplav a přírodních 
katastrof. Díky svým schopnostem a zkušenostem, jak nejlépe zlepšit úrodnost půdy či dobré 
životní podmínky zvířat, jsou schopni nabízet konkurenceschopné produkty a zároveň zajistit 
sociální rozvoj venkova v EU.

Poptávka spotřebitelů po těchto produktech proto vyžaduje v porovnání s jinými konvenčními 
zemědělskými produkty zcela odlišné jakostní normy. Zásadním požadavkem je úplná 
absence pesticidů a GMO, přičemž nesmí být tolerována ani náhodná kontaminace. Také 
označování ekologických produktů musí být s těmito cíli v souladu. Neměla by být stanovena 
žádná prahová hodnota pro GMO. Přítomnosti GMO, ke které by mohlo dojít z důvodu 
blízkosti dalších zemědělských ploch, na nichž mohou být GMO částečně používány nebo 
tolerovány, je totiž třeba se za každou cenu vyhnout. Řízení jakosti a hodnocení nových či 
inovativních metod udělování osvědčení o ekologické produkci by mělo být více v souladu se 
vžitými osvědčenými postupy včetně účasti a pravidelných konzultací výrobců a s normou 
ISO 65 nebo EN 45011 spíše než s nařízením (ES) č. 882/2004, jež stanoví konvenční 
kontroly, i přesto, že má Komise ve velmi blízké budoucnosti navrhnout nové odchylky přímo 
pro ekologickou produkci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém 
řízení zemědělského podniku a produkce 
potravin, který spojuje nejlepší postupy z 
hlediska ochrany životního prostředí, 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti, 
ochranu přírodních zdrojů, uplatňování 
náročných norem pro životní podmínky 
zvířat a produkci v souladu s požadavky 
určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují 
produkty vyprodukované s použitím 
přírodních látek a procesů. Ekologická 
metoda produkce tak plní dvojí 
společenskou roli, když na straně jedné
zajišťuje zvláštní trh odpovídající na 
spotřebitelskou poptávku po ekologických 
produktech a na straně druhé dodává 
veřejné statky přispívající k ochraně 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek zvířat, jakož i k rozvoji venkova.

(1) Ekologická produkce je souhrnný systém 
řízení zemědělského podniku a produkce 
potravin, který spojuje nejlepší postupy z 
hlediska ochrany životního prostředí, 
vysokou úroveň biologické rozmanitosti, 
ochranu přírodních zdrojů a uplatňování 
náročných norem pro životní podmínky 
zvířat a jejím cílem je zvýšit úrodnost půdy 
pomocí přírodních prostředků a zajistit
produkci v souladu s požadavky určitých 
spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty 
vyprodukované s použitím přírodních látek a 
procesů. Ekologická metoda produkce tak 
plní několik pozitivních úloh: nejenže
zajišťuje zvláštní trh odpovídající na 
spotřebitelskou poptávku po ekologických 
produktech, ale také dodává veřejné statky, 
které nejsou omezeny pouze na 
potravinářské odvětví, a také, a to 
především, přispívá k ochraně životního 
prostředí a dobrých životních podmínek 
zvířat, jakož i ke společenskému rozvoji 
venkova.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2

(2) Podíl odvětví ekologického zemědělství 
je na vzestupu ve většině členských států.
Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské 
poptávky v posledních letech. Nedávné 
reformy společné zemědělské politiky, 
kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku 
kvalitních produktů pro splnění 
spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále 

(2) Podíl odvětví ekologického zemědělství 
je na vzestupu ve většině členských států.
Zvlášť pozoruhodný je růst spotřebitelské 
poptávky v posledních letech. Nedávné 
reformy společné zemědělské politiky, 
kladoucí důraz na tržní orientaci a nabídku 
kvalitních produktů pro splnění 
spotřebitelské poptávky, budou zřejmě dále 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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stimulovat trh s ekologickou produkcí. V 
souvislosti s tím hrají v zemědělském 
politickém rámci stále důležitější roli právní 
předpisy o ekologické produkci, které úzce 
souvisejí s vývojem na zemědělských trzích.

stimulovat trh s ekologickou produkcí. V 
souvislosti s tím hrají v zemědělském 
politickém rámci stále důležitější roli právní 
předpisy o ekologické produkci, které úzce 
souvisejí s vývojem na zemědělských trzích 
a s ochranou a zachováním půdy používané 
k zemědělským činnostem.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Právní rámec Společenství, kterým se 
řídí odvětví ekologické produkce, by měl 
jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní 
hospodářské soutěže a řádného fungování 
vnitřního trhu s ekologickými produkty a o 
zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů 
v produkty označené jako ekologické. Jeho 
cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, 
za kterých se může toto odvětví rozvíjet 
v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích.

(3) Právní rámec Společenství, kterým se 
řídí odvětví ekologické produkce, by měl 
jako o svůj cíl usilovat o zajištění korektní 
hospodářské soutěže a řádného fungování 
vnitřního trhu s ekologickými produkty a o 
zachování a oprávněnost důvěry spotřebitelů 
v produkty označené jako ekologické. Jeho 
cílem by dále mělo být vytvoření podmínek, 
za kterých se může toto odvětví rozvíjet 
v souladu s vývojem ve výrobě a na trzích i 
v souladu s udržitelným ekologickým 
rozvojem.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 8

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být 
dále usnadněn zejména podporou používání 
nových technik a látek, které jsou pro 
ekologickou produkci vhodnější.

(8) Rozvoj ekologické produkce by měl být 
na základě zavedených osvědčených 
postupů dále usnadněn zejména podporou 
používání nových technik a látek, které jsou 
pro ekologickou produkci vhodnější.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 9
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(9) Geneticky modifikované organismy 
(GMO) a produkty vyprodukované z nich 
nebo s jejich použitím jsou s pojmem 
ekologické produkce a vnímáním 
ekologických produktů ze strany spotřebitelů 
neslučitelné. Proto by neměly být záměrně 
používány v ekologickém zemědělství nebo 
při zpracování ekologických produktů.

(9) Geneticky modifikované organismy 
(GMO) a produkty vyprodukované z nich 
nebo s jejich použitím jsou s ekologickou 
produkcí a vnímáním ekologických 
produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné.
Proto by neměly být používány 
v ekologickém zemědělství nebo při 
zpracování ekologických produktů – je třeba 
se vyhnout náhodné kontaminaci 
způsobené blízkostí ploch, na nichž jsou 
GMO produkovány.

Odůvodnění

V ekologické produkci je třeba vyloučit používání geneticky modifikovaných semen i výrobků, 
které geneticky modifikované organismy obsahují – v zájmu podpory ekologického 
zemědělství je třeba se zcela vyhnout jakékoli náhodné kontaminaci způsobené blízkostí 
konvenčních ploch, na nichž jsou GMO povoleny třeba jen částečně, aby spotřebitelé mohli 
ekologické výrobky i nadále vnímat jako kvalitní.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 9a (nový)

(9a) Používání pesticidů je s ekologickou 
produkcí neslučitelné.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh není třeba blíže vysvětlovat. Je kompatibilní s body odůvodnění 10 
až 13, které jsou zaměřeny na výhradní používání obnovitelných zdrojů, víceleté střídání 
plodin a slučitelnost dodatečných hnojiv s ekologickým zemědělstvím.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 18

(18) Až do přijetí pravidel produkce 
Společenství v oblasti akvakultury by měly 
mít členské státy možnost stanovit použití 
vnitrostátních norem, nebo při jejich 
neexistenci, soukromých norem, přijatých 
nebo uznaných členskými státy. Aby se ale 
zabránilo narušení vnitřního trhu, měly by 
mít členské státy za povinnost vzájemně si 
uznávat normy produkce z této oblasti.

(18) Až do přijetí pravidel produkce 
Společenství v oblasti akvakultury by měly 
mít členské státy možnost stanovit použití 
vnitrostátních norem, nebo při jejich 
neexistenci, soukromých norem, přijatých 
nebo uznaných členskými státy. Aby se ale 
zabránilo narušení vnitřního trhu, měly by 
mít členské státy za povinnost vzájemně si 
uznávat normy produkce až do doby, než 
dojde k harmonizaci metod v této oblasti.

Odůvodnění
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Předpisy Společenství týkající se akvakultury by měly být do tohoto nařízení začleněny co 
nejdříve. Do té doby bude vítáno vzájemné uznávání platných standardů členských států, což 
dočasně zajistí soulad s konkrétními cíli ekologické produkce.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 19

(19) Zpracované ekologické produkty by 
měly být získávány zpracovatelskými 
metodami, které zaručují, že ve všech 
stadiích produkčního řetězce budou 
zachovány životně důležité vlastnosti 
produktu a jeho ekologická integrita.

(19) Zpracované ekologické produkty by 
měly být získávány zpracovatelskými 
metodami, které zaručují, že ve všech 
stadiích produkčního řetězce budou 
zachovány životně důležité vlastnosti 
produktu a jeho ekologická integrita.
Skutečnost, že složky pocházející 
z ekologického hospodářství byly 
v minulých letech komerčně dostupnější, 
pomůže splnit tento cíl.

Odůvodnění

Vysokou kvalitu a integritu ekologických produktů ve všech fázích produkce zajistí skutečnost, 
že ekologické složky jsou na trhu stále dostupnější.

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 20

(20) V posledních letech se zvýšila tržní 
dostupnost ekologických zemědělských 
složek, a proto může být použití 
neekologických složek u zpracovaných 
ekologických potravin a krmiv dále 
omezeno.

vypouští se

Odůvodnění

Pouze obecně formulované omezení používání neekologických složek není v souladu 
s potřebou ekologických zemědělců plánovat celý produkční řetězec s použitím přírodně 
dostupných zdrojů, jak je uvedeno v předchozích bodech odůvodnění a zdůrazněno v hlavních 
zásadách ekologické produkce.

Pozměňovací návrh 10
Bod odůvodnění 22

(22) Je důležité udržet si důvěru 
spotřebitelů v ekologické produkty. Výjimky 
z požadavků vztahujících se na ekologickou 
produkci by proto měly být přísně omezeny 
na případy, kde je použití méně omezujících 

vypouští se
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pravidel pokládáno za odůvodněné.

Odůvodnění

Důvěra spotřebitelů nesmí být snižována. Požadavky na ekologické zemědělství nepřipouští 
žádné výjimky. Flexibilní výrobní postupy je možné povolit v omezených případech pouze 
tehdy, budou-li schopny zajistit standardy ekologického zemědělství uvedené v bodu 
odůvodnění 21.

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 25

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by 
měl být povinný jednoduchý 
standardizovaný odkaz pro všechny 
ekologické produkty vyprodukované ve 
Společenství, přinejmenším pak pro 
produkty, které nejsou opatřeny logem 
ekologické produkce Společenství. Možnost 
používat tento odkaz by se měla vztahovat 
také na ekologické produkty dovezené z 
třetích zemí, ale bez povinnosti tak učinit.

(25) Kvůli jasnosti na trhu Společenství by 
měl být povinný jednoduchý 
standardizovaný odkaz pro všechny 
ekologické produkty vyprodukované ve 
Společenství, přinejmenším pak pro 
produkty, které nejsou opatřeny logem 
ekologické produkce Společenství. Možnost 
používat tento odkaz by se měla vztahovat 
také na ekologické produkty dovezené z 
třetích zemí.

Odůvodnění

Možnost odkazovat v případě ekologických produktů na standardy Společenství nabízí 
příležitost i záruku jak producentům a distributorům ekologických produktů ze třetích zemí, 
tak spotřebitelům z Evropské unie.

Pozměňovací návrh 12
Bod odůvodnění 27

(27) V ekologické produkci je záměrné
použití GMO zakázáno. Kvůli jasnosti a 
soudržnosti by nemělo být možné označit 
produkt jako ekologický, když je označen 
jako produkt obsahující GMO, složený z 
GMO nebo vyprodukovaný z GMO.

(27) V ekologické produkci je použití GMO 
zakázáno. Kvůli jasnosti a soudržnosti by 
nemělo být možné označit produkt jako 
ekologický, když je označen jako produkt 
obsahující GMO, složený z GMO nebo 
vyprodukovaný z GMO.

Odůvodnění

U ekologických produktů není možné připustit žádnou kontaminaci GMO.

Pozměňovací návrh 13
Bod odůvodnění 28
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(28) S cílem zajistit, že ekologické produkty 
jsou vyprodukovány v souladu s požadavky 
stanovenými právním rámcem Společenství 
pro ekologickou produkci, by měly být 
všechny činnosti, spadající do působnosti 
těchto právních předpisů, kontrolovány v 
průběhu celého produkčního řetězce a v 
souladu s pravidly stanovenými v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a 
potravin a pravidel o zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínkách zvířat

(28) S cílem zajistit, že ekologické produkty 
jsou vyprodukovány v souladu s požadavky 
stanovenými právním rámcem Společenství 
pro ekologickou produkci, by měly být 
všechny činnosti, spadající do působnosti 
těchto právních předpisů, kontrolovány v 
průběhu celého produkčního řetězce na 
základě normy ISO 65/EN 45011, která 
byla vytvořena přímo pro ekologické 
zemědělství po celém světě v rámci 
akreditačních kritérií IFOAM.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 29

(29) V některých případech se může zdát 
nepřiměřené vztahovat požadavky na 
oznamování a kontrolu na určité typy 
maloobchodních hospodářských subjektů.
Je proto vhodné povolit členským státům, 
aby takové hospodářské subjekty těchto 
požadavků zprostily.

vypouští se

Odůvodnění

Do té doby, než Komise podstatně změní obsah nařízení (ES) č. 882/2004, je vhodné používat 
normu ISO 65/EN 45011. Předpisy a výjimky, které nesouvisejí se specifickými odchylkami, 
jsou zavádějící a pro MSP a distributory nemají žádný význam.

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 36

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi .
Vzhledem k tomu, že právní předpisy o 
ekologické produkci jsou důležitým 

(36) Opatření nezbytná k provádění tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. 
června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.
Vzhledem k tomu, že právní předpisy o 
ekologické produkci jsou důležitým 
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faktorem rámce společné zemědělské 
politiky, neboť úzce souvisejí s vývojem na 
zemědělských trzích, je vhodné je uvést do
souladu se stávajícími legislativními postupy 
používanými pro řízení této politiky.
Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto 
nařízení by proto měly být uplatňovány v 
souladu s řídícím postupem uvedeným v 
článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES,

základním faktorem rámce společné 
zemědělské politiky a politiky udržitelného 
životního prostředí, je vhodné předjímat 
pravidelné konzultace zúčastněných stran 
související s cílem tohoto nařízení, v
souladu se stávajícími legislativními postupy 
používanými pro řízení této politiky.
Pravomoci svěřené Komisi podle tohoto 
nařízení by proto měly být uplatňovány v 
souladu s řídícím postupem uvedeným v 
článku 4 rozhodnutí 1999/468/ES

Odůvodnění

Pro ekologickou výrobu je typická vysoká účast zainteresovaných stran a průběžné konzultace 
s těmito stranami. Jejich zapojení do zásadních změn současných metod a postupů je 
přínosem pro celý produkční řetězec.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 1 odst. 1 písm. a)

a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu 
a kontrol ekologických produktů;

a) produkce, uvádění na trh, dovozu, vývozu 
a kontrol ekologických produktů, včetně 
provozů veřejného stravování, závodních 
jídelen, podnikových restauračních služeb, 
restaurací nebo dalších podobných 
stravovacích provozoven;

Odůvodnění

Stále více uživatelů používá ekologické potraviny v závodních jídelnách a provozech 
veřejného stravování. Poptávka po ekologických produktech roste zejména ve školních 
jídelnách, které jsou regulovány jasnými specifikacemi stanovenými veřejnými a soukromými 
orgány, a přináší tomuto odvětví nezanedbatelný obrat na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 1 odst. 2 písm. ea) (nové)

ea) textilní produkty, kosmetické prostředky 
a další nepotravinářské produkty

Odůvodnění

Pravidla, která je třeba stanovit v tomto nařízení, se musí týkat také nepotravinářských 
odvětví, zejména pracích prostředků a kosmetiky.
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Pozměňovací návrh 18
Čl. 1 odst. 3 pododstavec 2

Toto nařízení se ovšem nevztahuje na 
zásobování potravinami, závodní jídelny, 
zásobování institucí potravinami, 
restaurace a jiné podobné služby s 
potravinami.

vypouští se

Odůvodnění

Odůvodnění je uvedeno v pozměňovacím návrhu k čl. 14 odst. 1: vynětí výše uvedených 
odvětví z tohoto nařízení by poškodilo producenty i distributory, kteří se zavázali k dodávkám
ekologických produktů do všech stravovacích provozoven, které o to projevily zájem.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 písm. b)

b) „ekologickým produktem“ se rozumí 
zemědělský produkt pocházející z 
ekologické produkce;

b) „ekologickým produktem“ se rozumí 
zemědělský produkt pocházející z 
ekologické produkce, při níž nejsou 
používány nebo zjištěny pesticidy nebo 
produkty z GMO nebo krmivo či složky, 
které GMO zčásti nebo zcela obsahují;

Odůvodnění

Podporuje cíle ekologického zemědělství a umožňuje spotřebitelům pochopit rozdíl mezi 
konvenčními produkty a vysoce kvalitními produkty dodávanými ekologickými zemědělci.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 3 písm. a) úvodní část

a) Zavede, v rámci praktického, 
hospodářsky životaschopného systému 
řízení zemědělství, produkci široké škály 
produktů metodami, které:

a) Zavede, v rámci praktického a 
přirozeného systému řízení zemědělství, 
produkci široké škály produktů metodami, 
které:

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 21
Čl. 3 písm. a) podbod i)
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i) minimalizují negativní dopady na životní 
prostředí;

i) zajistí, že nedojde k negativním dopadům
na životní prostředí;

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 3 bodu a) úvodní části.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 3 písm. a) podbod iv a) (nový)

iv a) vedle dosahování hospodářských cílů 
zajistí udržitelný sociální a lidský rozvoj. 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 3 bodu a) úvodní části.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 3 písm. b)

b) Zavede produkci potravin a jiných 
zemědělských produktů, které odpovídají na 
spotřebitelskou poptávku po zboží 
vyprodukovaném s využitím přírodních 
procesů nebo procesů, které jsou 
srovnatelné s přírodními procesy, a s 
využitím přirozeně se vyskytujících látek.

b) Zavede produkci potravin a jiných 
zemědělských produktů včetně 
nepotravinářských produktů, které by 
mohly odpovídat na spotřebitelskou 
poptávku po zboží vyprodukovaném s 
využitím přírodních procesů a s využitím 
přirozeně se vyskytujících látek.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 3 bodu a) úvodní části.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 4 písm. c)

c) s výjimkou veterinárních léčivých 
přípravků se nesmí používat GMO a 
produkty vyprodukované z GMO nebo s 
jejich použitím;

c) s výjimkou veterinárních léčivých 
přípravků se nepoužívají GMO a produkty 
vyprodukované z GMO nebo s jejich 
použitím;

Odůvodnění
V souladu s cíli ekologické produkce – neměly by se používat žádné GMO.

Pozměňovací návrh 25
Čl. 5 písm. c)

c) minimalizuje se využívání c) je třeba se vyvarovat využívání 
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neobnovitelných zdrojů a vstupů 
nepocházejících z vlastního podniku;

neobnovitelných zdrojů a vstupů 
nepocházejících z vlastního podniku;

Odůvodnění

V souladu s cíli ekologické produkce – je třeba se vyhnout nepříznivým účinkům.

Pozměňovací návrh 26
Čl. 5 písm. n)

n) metoda produkce akvakultury 
minimalizuje negativní dopad na vodní 
prostředí;

n) metoda produkce akvakultury se vyvaruje 
možnému negativnímu dopadu na vodní 
prostředí;

Odůvodnění

V souladu s cíli ekologické produkce – je třeba se vyhnout nepříznivým účinkům.

Pozměňovací návrh 27
Čl. 5 písm. o)

o) krmivo pro akvakulturu pochází z 
udržitelného rybolovu nebo je v zásadě 
složené ze zemědělských složek získaných 
prostřednictvím ekologického zemědělství a 
z přírodních nezemědělských látek;

o) krmivo pro akvakulturu pochází z 
udržitelného rybolovu nebo je v zásadě 
složené ze zemědělských složek získaných 
prostřednictvím ekologického zemědělství a 
z přírodních nezemědělských látek 
v souladu s vnitrostátními ekologickými 
normami stanovenými příslušnými 
vnitrostátními orgány;

Odůvodnění

Dokud Komise nezharmonizuje nové normy Společenství týkající se akvakultury, musí být 
složky a krmivo plně v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

1a. Pokud jsou na etiketách produktů nebo 
složek, které mají být použity, nebo na 
jakémkoli doprovodném dokumentu 
uvedeny informace jakkoli prokazující 
přítomnost GMO, nejsou vhodné k zajištění 
kvality ekologických produktů a je třeba se 
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jich tedy vyvarovat.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifičnosti a různorodosti ekologických produktů ve srovnání s produkty
konvenčními není možné vyžadovat, aby na ekologických produktech byl – stejně jako na 
produktech konvenčních – uveden limit (i pro velmi nízkou) úmyslnou kontaminaci GMO. U 
ekologických produktů není možné přijmout žádný limit – nesmějí obsahovat žádné GMO.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají 
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly vyprodukovány s použitím GMO.

Používají-li zemědělci pro produkci 
ekologických potravin nebo krmiv produkty 
nakoupené od třetích stran, požádají 
prodejce o potvrzení, že dodané produkty 
nebyly zcela nebo zčásti vyprodukovány s 
použitím GMO.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 7 odst. 2 pododstavci 1 a (nový)

Pozměňovací návrh 30
Čl. 13 odst. 4 pododstavec 2

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 
ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
požádají prodejce o potvrzení, že dodané 
produkty nebyly vyprodukovány s použitím 
GMO.

Používají-li výrobci krmiv při produkci 
ekologických krmiv určených pro 
ekologickou živočišnou produkci složky a 
doplňkové látky nakoupené od třetích stran, 
požádají prodejce o potvrzení, že dodané 
produkty nebyly zcela nebo zčásti 
vyprodukovány s použitím GMO.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 7 odst. 2 pododstavci 1 a (nový)

Pozměňovací návrh 31
Čl. 16 odst. 1

1. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a podmínkami 

1. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 a podmínkami 
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stanovenými v odstavci 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II 
povolit poskytování výjimek z pravidel 
produkce stanovených v kapitolách 1 až 3.

stanovenými v odstavci 2 a s výhradou 
platnosti cílů a zásad stanovených v hlavě II 
povolit poskytování výjimek z pravidel 
produkce stanovených v kapitolách 1 až 3. 
Tato flexibilita bude dočasná nebo 
přizpůsobená zejména geografickým 
omezením a všechny příslušné zúčastněné 
strany o ní budou pravidelně diskutovat a 
vyhodnocovat ji, aby nedošlo k narušení 
trhu.

Odůvodnění

Koncept flexibility vyžaduje důkladnou diskusi o tom, jakým způsobem je možné ji 
uskutečňovat, aniž by došlo k narušení trhu, ke zpochybnění důvěry spotřebitelů nebo 
k porušení zásad ekologického zemědělství. Je nezbytné, aby se ekologičtí producenti a jejich 
zástupci tohoto procesu aktivně účastnili. 

Pozměňovací návrh 32
Čl. 17 odst. 3

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nesmí
samostatně nebo ve spojení používat u 
výrobku, který je opatřen etiketou s 
označením, že obsahuje GMO, je složený z 
GMO nebo je vyprodukovaný z GMO.

3. Výrazy uvedené v příloze I, jejich 
odvozeniny nebo zdrobněliny se nepoužívají
samostatně nebo ve spojení u výrobku, který 
je opatřen etiketou s označením, že obsahuje 
GMO, je složený z GMO nebo je 
vyprodukovaný z GMO nebo tam, kde je 
dokázáno, že GMO jen kontaminovaly 
používaný produkt, složku nebo krmivo – u 
ekologických produktů nebudou na rozdíl 
od konvenčních produktů GMO vůbec 
tolerovány.

Odůvodnění

Jelikož to ekologičtí producenti žádají a spotřebitelé očekávají, je třeba vyloučit poskytování 
falešných nebo klamavých informací ohledně úmyslné nebo náhodné přítomnosti GMO 
v ekologických produktech, které by měly být před výskytem GMO chráněny. 

Pozměňovací návrh 33
Čl. 17 odst. 3a (nový)

3a. V tomto nařízení nebude aplikován 
práh minimálního výskytu GMO 
definovaný ve směrnici 2001/18/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. 
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března 2001 o záměrném uvolňování 
geneticky modifikovaných organismů do 
životního prostředí1. 
____
1 Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. směrnice naposledy 
pozměněné nařízením (ES) č. 1830/2003 (Úř. věst. L 
268, 18.10.2003, s. 24).

Odůvodnění

Podporuje odůvodnění k čl. 17 odst. 3 tím, že zachovává zřetelný rys ekologických produktů a 
reaguje na požadavek, že by neměly obsahovat žádné GMO.

Pozměňovací návrh 34
Čl. 18 odst. 4

4. U produktů dovezených z třetích zemí je
použití údajů uvedených v odstavci 1 
dobrovolné.

4. U produktů dovezených z třetích zemí by
použití údajů uvedených v odstavci 1 mělo 
být doporučeno, aby nedocházelo ke 
klamání evropského zákazníka při jeho 
výběru a porozumění.

Odůvodnění

Stejně jako u bodu odůvodnění 28 je cílem umožnit ekologickým producentům ze zemí Třetího 
světa, aby splnili platné normy EU na základě osvědčení o tom, že ve svých zemích použili 
rovnocenné výrobní postupy.

Pozměňovací návrh 35
Článek 20

Článek 20 vypouští se
Tvrzení na etiketách a v reklamě

1. Obecná tvrzení, že určitá skupina 
soukromých nebo vnitrostátních norem 
ekologické produkce je přísnější, více 
ekologická nebo jinak lepší než pravidla 
stanovená v tomto nařízení, nebo než 
nějaká jiná skupina norem ekologické 
produkce, se na etiketách a v reklamě 
nesmí používat.
Údaje poukazující na zvláštní prvky metody 
produkce použité u určitého produktu se 
mohou ale na etiketách nebo v reklamě 
používat jen tehdy, pokud jsou pravdivým 
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vylíčením skutečnosti a jinak v souladu s 
obecnými požadavky na označování, 
stanovenými ve směrnici 2000/13/ES.
2. Členské státy přijmou opatření nezbytná 
ke shodě s podmínkami stanovenými v 
tomto článku.
3. Komise může v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 31 odst. 2 přijmout opatření 
k zajištění shody s tímto článkem

Odůvodnění

Ekologické výrobky není třeba přílišně regulovat – tržní pravidla jsou dostačující, a co se týče 
spotřebitelů, další soukromé certifikační systémy by nevedly ani k lepšímu pochopení, ani k 
větší důvěře.

Pozměňovací návrh 36
Čl. 22 odst. 1

1. Členské státy zavedou v souladu s 
ustanoveními stanovenými v nařízení (ES) 
č. 882/2004 systém kontrol použitelný na 
činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 tohoto 
nařízení.

1. Členské státy zavedou systém kontrol 
použitelný na činnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 
tohoto nařízení ve všech fázích 
ekologického řetězce v souladu s normou 
ISO 65/EN 45011 specificky zaměřenou na 
ekologické zemědělství po celém světě v 
rámci akreditačních kritérií IFOA.

Odůvodnění

Kontrolní systém stanovený nařízením č. 882/2004 není nejlepším způsobem, jak zaručit různé 
standardy kvality spojené s ekologickými produkty – ustanovení o četnosti kontrol a úkoly 
přidělené příslušným orgánům jsou užitečné, ale výchozím bodem musí být účinné provádění 
normy ISO pokyn 65/45011.

Pozměňovací návrh 37
Čl. 22 odst. 5

5. Schválené kontrolní subjekty umožní 
příslušnému orgánu přístup do svých 
kanceláří a zařízení a poskytnou mu veškeré 
informace a pomoc, které bude příslušný 
orgán považovat za nezbytné pro splnění 
svých povinností podle tohoto článku.

5. Schválené kontrolní subjekty a příslušní 
zástupci zúčastněných stran, kteří musí být 
do tohoto procesu plně zapojeni, 
spolupracují s příslušným orgánem a 
umožní mu přístup do svých kanceláří a 
zařízení a poskytnou mu veškeré informace 
a pomoc, které bude příslušný orgán 
považovat za nezbytné pro splnění svých 
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povinností podle tohoto článku.

Odůvodnění

V zájmu transparentnosti zdůrazňuje význam účasti na rozhodování a kontrole i význam 
osvědčených postupů používaných ekologickými zemědělci v předchozích letech.

Pozměňovací návrh 38
Čl. 24 odst. 1

1. Příslušný orgán a schválené kontrolní 
subjekty mohou vydávat hospodářským 
subjektům, které podléhají kontrolnímu 
systému, osvědčení, včetně práva používat 
vlastní značky shody s normami ekologické 
produkce.

1. Příslušný orgán a schválené kontrolní 
subjekty mohou po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami vydávat 
hospodářským subjektům, které podléhají 
kontrolnímu systému, osvědčení, včetně 
práva používat vlastní značky shody s 
normami ekologické produkce.

Odůvodnění

Ekologičtí zemědělci žádají, aby byli zapojeni do rozhodovacího procesu a tvorby nových 
metodik pro certifikační postupy – jejich prokázanou schopnost navrhovat důvěryhodné, 
inovativní „samocertifikační“ systémy by měly vzít na vědomí jak kontrolní orgány Komise, 
tak příslušné vnitrostátní orgány.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 24 odst. 3a (nový)

3a. Budou pořádána pravidelná slyšení 
zúčastněných stran, aby bylo možné uznat a 
zdůraznit významnou roli ekologických 
zemědělců v rámci rozhodovacího procesu 
a procesu vydávání osvědčení.

Odůvodnění

Je třeba najít způsoby, jak ekologickým zemědělcům umožnit trvale se zapojit do rozhodování 
a tvorby nových metodik pro certifikační postupy – jejich prokázanou schopnost navrhovat 
důvěryhodné, inovativní „samocertifikační“ systémy by měly vzít řádně na vědomí jak 
kontrolní orgány Komise, tak příslušné vnitrostátní orgány. 

Pozměňovací návrh 40
Článek 26

Na žádost řádně odůvodněnou nutností Na žádost řádně odůvodněnou nutností 
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zaručit, že produkt byl vyprodukován v 
souladu s tímto nařízením, si příslušné 
orgány a kontrolní subjekty vymění s jinými 
příslušnými orgány a kontrolními subjekty 
relevantní informace o výsledcích svých 
kontrol. Tyto informace si mohou 
vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

zaručit, že produkt byl vyprodukován v 
souladu s tímto nařízením, si příslušné 
orgány, národní a evropští zástupci 
zúčastněných stran zapojení do 
rozhodování a kontrolní subjekty vymění s 
jinými příslušnými orgány a kontrolními 
subjekty relevantní informace o výsledcích 
svých kontrol. Tyto informace si mohou 
vyměňovat také ze svého vlastního podnětu.

Odůvodnění
Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k článku 24 – cílem je zajistit aktivní účast a 
zapojení zemědělců a využití jejich specifických zkušeností.

Pozměňovací návrh 41
Čl. 31 odst. 1a (nový)

1a. Výbor zajistí pravidelné konzultace a 
spolupráci se zástupci ekologických 
producentů a zástupci spotřebitelů s cílem 
důsledně plnit cíle ekologického 
zemědělství stanovené v článku 3 tím, že je 
zapojí do aktualizace a provádění 
příslušných metod v souladu s cíli a 
zásadami stanovenými v hlavě II tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Účast zástupců ekologických zemědělců na rozhodovacím procesu znamená při provádění 
ustanovení tohoto nařízení skutečně původní přínos a inovaci – osvědčené postupy a 
vyzkoušené inovativní metody mohou pouze obohatit celý rozhodovací postup, který bude 
probíhat pod odpovědností Komise.


