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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Európskej komisie obsahuje dva návrhy nariadení. Prvý sa týka nového rámca činnosti 
pre ekologické poľnohospodárstvo a aktualizuje ciele a zásady, prostredníctvom ktorých má 
toto odvetvie nadobudnúť väčší význam na vnútornom trhu.  Druhý je návrhom dočasnej 
úpravy a odchýlky s platnosťou do 1. januára 2009, keďže je na úlohy týkajúce sa 
uplatňovania prvého návrhu vyčlenené veľmi krátke obdobie, aby nedošlo k narušeniu trhu 
a aby sa zabezpečili spravodlivé obchodné podmienky pre prevádzkovateľov alebo výrobcov 
z tretích krajín, ktorí zásobujú spotrebiteľov v EÚ ekologickými výrobkami.

Návrh Komisie je prijateľný a prispeje k zavádzaniu harmonizovaných noriem 
do ekologického poľnohospodárstva: v minulých rokoch sa zvýšil spotrebiteľský dopyt 
v tomto sektore hlavne kvôli zásobovaniu závodných jedální ekologickými výrobkami na 
základe veľmi prísnych pravidiel obstarávania stanovených tak verejnými, ako aj súkromnými 
orgánmi. Preto sa tieto oblasti musia zahrnúť do rozsahu pôsobnosti tohto návrhu.

Ekologickí výrobcovia sa však pri zásobovaní potravinárskeho sektora, ako aj iných odvetví 
ako textilného alebo kozmetického priemyslu, konkurencieschopnými a vysoko uznávanými 
výrobkami orientujú nielen na požiadavky trhu, ale ich hlavným cieľom je ochrana pôdy 
určenej na poľnohospodárske účely pred nebezpečenstvom erózie, záplav a iných prírodných 
katastrof. A tak sú vďaka ich schopnostiam, know-how súvisiacemu s využívaním 
optimálnych postupov týkajúcich sa zvýšenia úrodnosti pôdy a blaha zvierat schopní vyrábať 
konkurencieschopné výrobky a zároveň zaručiť sociálny rozvoj vidieka v rámci EÚ.

Dopyt spotrebiteľov po takýchto výrobkoch si preto vyžaduje plnenie úplne odlišných noriem 
kvality od tých, ktoré musia spĺňať bežné poľnohospodárske výrobky. Základnou 
požiadavkou je úplné vylúčenie pesticídov a geneticky modifikovaných organizmov: nemala 
by sa pripustiť ani náhodná kontaminácia. Označovanie ekologických výrobkov musí byť 
v súlade s týmito cieľmi. Nemala by sa uvádzať žiadna prahová hodnota týkajúca sa 
prítomnosti GMO: Prítomnosti GMO spôsobenej možnou súčasnou existenciou iných oblastí 
poľnohospodárstva, v ktorých sa čiastočne tolerujú alebo používajú GMO, sa musí za každú 
cenu zabrániť. Nakoniec, kontrola kvality a posúdenie nových alebo inovačných metód 
zabezpečenia ekologickej certifikácie by mali vychádzať skôr zo stanovených optimálnych 
postupov s účasťou a pravidelným konzultovaním výrobcov a z normy ISO 65/EN 45011, ako 
z nariadenia 882/2004, ktoré zahŕňa bežné kontroly, aj v prípade, že Komisia vo veľmi blízkej 
budúcnosti navrhne aktualizované odchýlky, ktoré sa budú osobitne vzťahovať na ekologickú 
výrobu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) Ekologická výroba predstavuje celkový 
systém riadenia poľnohospodárskych 
subjektov a výroby potravín, ktorý je 
kombináciou tých najlepších ekologických 
postupov, vysokej úrovne biodiverzity, 
ochrany prírodných zdrojov, uplatňovania 
prísnych noriem v oblasti blaha zvierat a 
výroby v súlade so záujmom istých 
spotrebiteľov o výrobky vyrábané s použitím 
prírodných látok a procesov. Spôsob 
ekologickej výroby takto zohráva dvojitú 
spoločenskú úlohu, kde na jednej strane, 
zabezpečuje konkrétny trh reagujúci na 
dopyt spotrebiteľa po ekologických 
výrobkoch, a na druhej strane, dodáva 
verejnosti tovary prispievajúce k ochrane 
životného prostredia a k blahu zvierat, ako aj 
k rozvoju vidieka.

(1) Ekologická výroba predstavuje celkový 
systém riadenia poľnohospodárskych 
subjektov a výroby potravín, ktorý je 
kombináciou tých najlepších ekologických 
postupov, vysokej úrovne biodiverzity, 
ochrany prírodných zdrojov a uplatňovania 
prísnych noriem v oblasti blaha zvierat a jej 
cieľom je prirodzeným spôsobom zvýšiť 
úrodnosť pôdy a zabezpečiť výrobu v 
súlade so záujmom istých spotrebiteľov o 
výrobky vyrábané s použitím prírodných 
látok a procesov.  Spôsob ekologickej 
výroby takto zohráva niekoľko pozitívnych 
úloh: zabezpečuje nielen konkrétny trh 
reagujúci na dopyt spotrebiteľa po 
ekologických výrobkoch a zásobuje 
verejnosť tovarom, ktorý nie je obmedzený 
len na potravinársky sektor, ale prispieva
predovšetkým aj k ochrane životného 
prostredia a k blahu zvierat, ako aj 
k sociálnemu rozvoju vidieka.

Odôvodnenie

Cieľom výrobcov ekologických výrobkov je predovšetkým zachovať prirodzenú úrodnosť pôdy 
prostredníctvom použitia najoptimálnejších možných postupov vzhľadom na sociálnu 
a environmentálnu oblasť; použité postupy im umožňujú vyrábať konkurencieschopné 
produkty a tak uspokojovať rastúci dopyt spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2

(2) Prínos ekologického 
poľnohospodárskeho sektora vo väčšine 
členských štátov rastie. Rast dopytu 
spotrebiteľa je v posledných rokoch 

(2) Prínos ekologického 
poľnohospodárskeho sektora vo väčšine 
členských štátov rastie. Rast dopytu 
spotrebiteľa je v posledných rokoch 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a 
zásobovanie kvalitnými výrobkami 
spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s
najväčšou pravdepodobnosťou ďalej 
podnecovať trh s ekologickými výrobkami.
Na tomto pozadí zohrávajú právne predpisy 
v oblasti ekologickej výroby čoraz 
dôležitejšiu úlohu v rámci 
poľnohospodárskej politiky, a úzko súvisia s 
vývojom na poľnohospodárskych trhoch.

mimoriadne pozoruhodný. Najnovšie 
reformy spoločnej poľnohospodárskej 
politiky s dôrazom na trhovú orientáciu a 
zásobovanie kvalitnými výrobkami 
spĺňajúcimi požiadavky spotrebiteľa budú s 
najväčšou pravdepodobnosťou ďalej 
podnecovať trh s ekologickými výrobkami.
Na tomto pozadí zohrávajú právne predpisy 
v oblasti ekologickej výroby čoraz 
dôležitejšiu úlohu v rámci 
poľnohospodárskej politiky, a úzko súvisia s 
vývojom na poľnohospodárskych trhoch 
a s ochranou a udržaním pôdy určenej na 
poľnohospodársku činnosť.

Odôvodnenie

Ochrana poľnohospodárskej pôdy a účelný rozvoj oblastí určených na ekologickú výrobu 
úzko súvisia aj so zlepšením politiky v oblasti  poľnohospodárskeho trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(3) Hlavným bodom právneho rámca 
Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor 
ekologickej výroby, by malo byť 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže a riadneho fungovania vnútorného 
trhu s ekologickými výrobkami, ako aj 
zachovanie a opodstatnenie dôvery 
spotrebiteľa k výrobkom označeným ako 
ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej 
zameriavať na vytváranie podmienok, za 
ktorých môže tento sektor napredovať v 
súlade s rozvojom výroby a trhu.

(3) Hlavným bodom právneho rámca 
Spoločenstva, ktorým sa riadi sektor 
ekologickej výroby, by malo byť 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže a riadneho fungovania vnútorného 
trhu s ekologickými výrobkami, ako aj 
zachovanie a opodstatnenie dôvery 
spotrebiteľa k výrobkom označeným ako 
ekologické. Právny rámec by sa mal ďalej 
zameriavať na vytváranie podmienok, za 
ktorých môže tento sektor napredovať v 
súlade s rozvojom výroby a trhu, ako aj s 
trvalo udržateľným rozvojom životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Ekologickú výrobu môžu podporiť  inovačné  právne opatrenia, ktoré sú nielen v súlade 
s politikou v oblasti  trhu, ale aj s trvalo udržateľným rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 8
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(8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej 
uľahčovať, a to najmä podporovaním 
používania nových techník a látok 
vhodnejších na ekologickú výrobu.

(8) Rozvoj ekologickej výroby treba naďalej 
uľahčovať na základe osvedčených 
optimálnych postupov, a to najmä 
podporovaním používania nových techník a 
látok vhodnejších na ekologickú výrobu.

Odôvodnenie

Mali by sa zohľadniť početné experimenty v priebehu minulých rokov s cieľom konsolidovať 
optimálne postupy a zabezpečiť dlhodobú perspektívu rastu nielen  pre nových ekologických 
hospodárov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 9

(9) Geneticky modifikované organizmy 
(GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s 
ich použitím sú nezlučiteľné s koncepciou
ekologickej výroby a vnímaním
ekologických výrobkov zo strany 
spotrebiteľov. Z tohto dôvodu by sa nemali 
zámerne používať v rámci ekologického 
poľnohospodárstva alebo spracovávania
ekologických výrobkov.

(9) Geneticky modifikované organizmy 
(GMO) a výrobky vyrobené z GMO alebo s 
ich použitím sú nezlučiteľné s ekologickou
výrobou a nezodpovedajú vnímaniu
ekologických výrobkov zo strany 
spotrebiteľov.  Z tohto dôvodu by sa nemali 
zámerne používať v rámci ekologického 
poľnohospodárstva alebo spracovávania 
ekologických výrobkov a malo by sa 
zabrániť náhodnej kontaminácii 
spôsobenej súčasnou existenciou 
výrobných oblastí používajúcich GMO.

Odôvodnenie

Používanie GMO tak v prípade osiva, ako aj vo výrobkoch, sa musí v rámci ekologickej 
výroby zakázať. Ku kontaminácii môže dôjsť náhodne na základe súčasnej existencie 
konvenčných plodín v prípade, že bolo, hoci len čiastočne,  povolené použitie GMO. Takejto 
možnosti sa musí úplne zabrániť s cieľom zachovať ekologickú výrobu a zabezpečiť ďalšie 
správne vnímanie vysokej kvality, ktorou sa vyznačuje, spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 9 a (nové)

(9a) Používanie pesticídov je nezlučiteľné 
s ekologickou výrobou.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý sa sám odôvodňuje a zodpovedá odôvodneniam 10 až 
13, týkajúci sa výhradného použitia obnoviteľných zdrojov, viacročnej rotácie plodín 
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a zlučiteľnosti ekologickej výroby a dodatočných hnojív.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 18

(18) Až do prijatia pravidiel výroby 
Spoločenstva pre akvakultúru by členské 
štáty mali mať možnosť zabezpečiť 
uplatňovanie vnútroštátnych noriem, alebo v 
prípade ich absencie, súkromných noriem, 
akceptovaných alebo uznávaných členskými 
štátmi. V snahe zamedziť narušeniam 
vnútorného trhu by sa však od členských 
štátov malo vyžadovať vzájomné uznávanie 
výrobných noriem pre túto oblasť.

(18) Až do prijatia pravidiel výroby 
Spoločenstva pre akvakultúru by členské 
štáty mali mať možnosť zabezpečiť 
uplatňovanie vnútroštátnych noriem, alebo v 
prípade ich absencie, súkromných noriem, 
akceptovaných alebo uznávaných členskými 
štátmi. V snahe zamedziť narušeniam 
vnútorného trhu by sa však od členských 
štátov malo vyžadovať vzájomné uznávanie 
výrobných noriem pre túto oblasť až do 
zharmonizovania postupov..

Odôvodnenie

Predpisy Spoločenstva týkajúce sa akvakultúry by sa mali čo najskôr stať súčasťou tohto 
nariadenia. Zatiaľ by bolo vhodné dočasné vzájomné uznávanie platných noriem členských 
štátov, pretože by to prispelo k zosúladeniu so špecifickými cieľmi ekologickej výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 19

(19) Ekologické spracované výrobky sa 
majú vyrábať s použitím takých spôsobov 
spracovania, ktoré zaručujú zachovanie 
ekologickej integrity a zásadných vlastností 
výrobku počas všetkých štádií výrobného 
reťazca.

(19) Ekologické spracované výrobky sa 
majú vyrábať s použitím takých spôsobov 
spracovania, ktoré zaručujú zachovanie 
ekologickej integrity a zásadných vlastností 
výrobku počas všetkých štádií výrobného 
reťazca. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje 
zvýšená komerčná dostupnosť 
ekologických poľnohospodárskych zložiek 
v posledných rokoch.

Odôvodnenie

K vysokej kvalite a ekologickej integrite výrobkov vo všetkých štádiách výroby prispeje 
zvyšujúca sa dostupnosť ekologicky vyprodukovaných zložiek na trhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 20

(20) Komerčná dostupnosť ekologických 
poľnohospodárskych zložiek v posledných 
rokoch vzrástla, a preto možno ďalej 
obmedzovať používanie neekologických 
zložiek v ekologických spracovaných 
potravinách a krmivách.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nejasne formulované obmedzenie používania neekologických zložiek je v rozpore s potrebou 
ekologických hospodárov týkajúcou sa plánovania celého výrobného reťazca, v rámci ktorého 
sa používajú prírodné prostriedky ako je opísané v uvedených odôvodneniach a rovnako 
zdôraznené v zásadách ekologickej výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 22

(22) Je dôležité zachovať dôveru 
spotrebiteľa k ekologickým výrobkom.
Výnimky z požiadaviek uplatniteľných na 
ekologickú výrobu by sa preto mali prísne 
obmedzovať na prípady, keď sa 
uplatňovanie menej reštriktívnych pravidiel 
považuje za opodstatnené.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôvera spotrebiteľa sa nesmie narušiť. Požiadavky kladené na ekologické výrobky 
nepodliehajú výnimkám. Použitie pružných výrobných techník môže byť  v určitých prípadoch 
povolené pod podmienkou, že bude vždy slúžiť na splnenie noriem ekologickej výroby 
uvedených v odôvodnení 21.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 25

(25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na 
celom trhu Spoločenstva je potrebné 
povinne uvádzať jednoduchý 
štandardizovaný odkaz v prípade všetkých 
ekologických výrobkov vyrobených v rámci 
Spoločenstva, a to aspoň tam, kde takéto 
výrobky nie sú označené logom 
Spoločenstva o ekologickej výrobe.

(25) S cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť na 
celom trhu Spoločenstva je potrebné 
povinne uvádzať jednoduchý 
štandardizovaný odkaz v prípade všetkých 
ekologických výrobkov vyrobených v rámci 
Spoločenstva, a to aspoň tam, kde takéto 
výrobky nie sú označené logom 
Spoločenstva o ekologickej výrobe.  
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Možnosť používať takýto odkaz by sa mala 
vzťahovať aj na ekologické výrobky 
dovážané z tretích krajín, ale bez toho, aby 
to bolo záväzné.

Možnosť používať takýto odkaz by sa mala 
vzťahovať aj na ekologické výrobky 
dovážané z tretích krajín.

Odôvodnenie

Možnosť používať odkaz na normy Spoločenstva, ak ide o ekologické výrobky,  je šancou 
a zárukou, tak pre maloobchodných prevádzkovateľov a výrobcov týchto výrobkov z tretích 
krajín, ako aj pre spotrebiteľov v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 27

(27) Zámerné používanie GMO je v 
ekologickej výrobe zakázané. Kvôli jasnosti 
a koherentnosti nesmie byť možné označiť 
výrobok za ekologický vtedy, ak je tento 
označený ako výrobok obsahujúci GMO, 
zložený z GMO alebo vyrobený z GMO.

(27) Používanie GMO je v ekologickej 
výrobe zakázané.  Kvôli jasnosti a 
koherentnosti nesmie byť možné označiť 
výrobok za ekologický vtedy, ak je tento 
označený ako výrobok obsahujúci GMO, 
zložený z GMO alebo vyrobený z GMO.

Odôvodnenie

V ekologických výrobkoch nemôže byť dovolená žiadna kontaminácia GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 28

(28) V snahe zabezpečiť, aby sa ekologické 
výrobky vyrábali v súlade s požiadavkami 
stanovenými podľa právneho rámca 
Spoločenstva týkajúceho sa ekologickej 
výroby, je potrebné všetky činnosti 
spadajúce do pôsobnosti týchto právnych 
predpisov počas celého výrobného reťazca 
kontrolovať. Zároveň by tieto činnosti mali 
byť v súlade s pravidlami uvedenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o 
úradných kontrolách uskutočňovaných s 
cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti 
o zvieratá.

(28) V snahe zabezpečiť, aby sa ekologické 
výrobky vyrábali v súlade s požiadavkami 
stanovenými podľa právneho rámca 
Spoločenstva týkajúceho sa ekologickej 
výroby, je potrebné všetky činnosti 
spadajúce do pôsobnosti týchto právnych 
predpisov počas celého výrobného reťazca 
kontrolovať na základe normy ISO 65/EN 
45011, ktorá je osobitne stanovená pre 
ekologické poľnohospodárstvo na celom 
svete v rámci  akreditačných kritérií 
IFOAM.
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Odôvodnenie

Nariadenie (ES) č. 882/2004 nevyhovuje špecifickému a originálnemu charakteru 
ekologického výrobného reťazca a neumožňuje zúčastneným stranám, aby sa plnej miere 
zúčastňovali na kontrolných postupoch, ktoré sú oblasťou, v ktorej výrobcovia ekologických 
výrobkov naopak ako prví použili modely certifikácie pre každé štádium výroby.
Presadzovanie pravidiel stanovených pre konvenčné poľnohospodárstvo, pokiaľ neboli 
zmenené a doplnené v súlade s článkom 63 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, čím by sa viac 
prispôsobili špecifikám ekologickej výroby, by znamenalo, že ekologické výrobky by boli 
zbytočne vystavené schvaľovaniu, ktoré sa podobá postupu vzťahujúcemu sa na konvenčné 
výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 29

(29) V niektorých prípadoch sa môže javiť 
neprimeraným uplatňovať požiadavky o 
oznámení a kontrole na určité typy 
maloobchodných prevádzkovateľov. Je 
preto vhodné umožniť členským štátom 
vyňať takýchto prevádzkovateľov z 
takýchto požiadaviek.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Bolo by lepšie uplatňovať normu ISO 65/EN 45011 dovtedy, kým Komisia nezmení a nedoplní 
podstatu nariadenia (ES) č. 882/2004. Pravidlá a výnimky, ktoré nesúvisia so špecifickými 
odchýlkami sú klamlivé a pre malé a stredné podniky a maloobchodných prevádzkovateľov 
nemajú žiaden význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 36

(36) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu . S prihliadnutím 
na skutočnosť, že právne predpisy o 
ekologickej výrobe sú dôležitým faktorom v 
rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
keďže úzko súvisia s rozvojom 
poľnohospodárskych trhov, je vhodné 
uviesť ich do súladu s existujúcimi 
legislatívnymi postupmi používanými na 
riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené 

(36) Opatrenia potrebné na implementáciu 
tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s 
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 
1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre 
výkon vykonávacích právomocí 
prenesených na Komisiu. S prihliadnutím na 
skutočnosť, že právne predpisy o 
ekologickej výrobe sú dôležitým základným 
faktorom v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a trvalo 
udržateľnej politiky v oblasti životného 
prostredia, je vhodné prijať ustanovenia 
o pravidelných konzultáciách zúčastnených 
strán, ktoré budú zodpovedať cieľu tohto 
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na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia 
preto vykonávať v súlade s postupom 
riadenia uvedeným v článku 4 rozhodnutia 
1999/468/ES,

nariadenia v súlade s existujúcimi 
legislatívnymi postupmi používanými na 
riadenie tejto politiky. Právomoci prenesené 
na Komisiu podľa tohto nariadenia sa musia 
preto vykonávať v súlade s postupom 
riadenia uvedeným v článku 4 rozhodnutia 
1999/468/ES,

Odôvodnenie

Osobitosť ekologickej výroby spočíva vo vysokej úrovni  účasti zainteresovaných strán 
a v stálych konzultáciách so zúčastnenými stranami. Ich účasť na základných zmenách 
súčasných techník a postupov je prínosom pre výrobný reťazec ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 1 písmeno a)

a) výroba, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz 
a kontroly ekologických výrobkov;

a) výroba, umiestnenie na trh, dovoz, vývoz 
a kontroly ekologických výrobkov vrátane 
činností verejného stravovania, závodných 
jedální, zásobovania inštitúcií potravinami, 
reštaurácií alebo iných podobných činností 
týkajúcich sa potravinárskych služieb;

Odôvodnenie

Čoraz viac užívateľov sa prikláňa k ekologickým potravinám v rámci závodných jedální a 
jednotlivých stravovacích služieb. Dopyt po ekologických výrobkoch rastie predovšetkým 
v školských jedálňach, ktorý sa riadi jasnými požiadavkami, ktoré stanovujú verejné 
a súkromné orgány. V tejto oblasti sa v rámci vnútorného trhu dosahuje dosť značný obrat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 2 bod  (e a) (nový)

(ea) textilné výrobky, kozmetika a iné 
nepotravinové výrobky

Odôvodnenie

Pravidlá, ktoré stanoví toto nariadenie, sa musia vzťahovať aj na nepotravinový sektor, 
najmä na čistiace látky na textil a kozmetiku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 3 pododsek 2



PA\610878SK.doc PE 370.326v03-0012/21 PA\610878SK.doc

SK

Toto sa však nevzťahuje na činnosti 
verejného stravovania, závodné jedálne, 
zásobovanie inštitúcií potravinami, 
reštaurácie alebo iné podobné činnosti 
týkajúce sa potravinárskych služieb.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Odôvodnenie sa nachádza v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu k článku 14 ods. 1:
vylúčenie uvedených odvetví z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by poškodilo výrobcov 
a maloobchodných prevádzkovateľov, ktorí sa podieľajú na zásobovaní všetkých činností 
týkajúcich sa potravinárskych služieb ekologickými výrobkami, ktoré prejavia svoj záujem 
o ich služby.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 2 písmeno b)

b) „Ekologický výrobok“ znamená 
poľnohospodársky výrobok pochádzajúci z 
ekologickej výroby;

b) „Ekologický výrobok“ znamená 
poľnohospodársky výrobok pochádzajúci z 
ekologickej výroby, pri ktorej neboli použité 
alebo zistené pesticídy, výrobky obsahujúce 
GMO, krmivá alebo zložky obsahujúce 
GMO, alebo ich časti;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje ciele ekologického poľnohospodárstva 
a pomôže spotrebiteľom pochopiť rozdiel medzi konvenčnými výrobkami a výrobkami vysokej 
kvality, ktorými ich zásobujú ekologickí hospodári.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 3 písmeno a) úvodná časť

a) prostredníctvom praktického a 
ekonomicky životaschopného systému 
riadenia poľnohospodárstva zavedenie 
výroby širokej škály výrobkov metódami, 
ktoré:

a) prostredníctvom praktického a prírodne 
orientovaného systému riadenia 
poľnohospodárstva zavedenie výroby širokej 
škály výrobkov metódami, ktoré:

Odôvodnenie

Cieľom výrobcov ekologických výrobkov je predovšetkým zachovať obnoviteľné prírodné 
zdroje, pričom môžu  prostredníctvom uplatňovania vhodných postupov vrátane trvalo 
udržateľnej politiky v sociálnej oblasti zásobovať trh takými konkurencieschopnými 
výrobkami, o ktoré majú záujem spotrebitelia Nielen dopyt na trhu určuje výrobné kritériá 
a rozhodnutia s cieľom rozšíriť ekologické poľnohospodárstvo. Ďalším spoluurčujúcim 
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faktorom je rozhodnosť, s akou výrobcovia pristupujú k využívaniu čoraz väčších oblastí na 
trvalo udržateľné poľnohospodárske účely, ktoré prispieva k rovnomernému vývoju v oblasti 
ľudských zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 3 bod (a  i)

i) minimalizujú negatívne účinky na životné 
prostredie;

i) zabezpečujú, aby nedošlo k žiadnym 
negatívnym účinkom na životné prostredie;

Odôvodnenie

Odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k úvodnej časti článku 3 písm. a) sa 
vzťahuje aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 3 písmeno a) bod (iva) (nový)

(iva) zabezpečujú trvalo udržateľný 
sociálny a humánny rozvoj v rámci plnenia 
cieľov v hospodárskej oblasti.  

Odôvodnenie

Odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k úvodnej časti článku 3 písm. a) sa 
vzťahuje aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 3 písmeno b)

b) zavedenie výroby potravín a iných 
poľnohospodárskych produktov 
zodpovedajúcich dopytu spotrebiteľa po 
tovaroch vyrábaných s použitím prírodných 
procesov alebo procesov porovnateľných s 
prírodnými procesmi, ako aj v prírode sa 
vyskytujúcich látok.

b) zavedenie výroby potravín a iných 
poľnohospodárskych produktov vrátane 
nepotravinových výrobkov, ktoré by mohli 
zodpovedať dopytu spotrebiteľa po 
tovaroch vyrábaných s použitím prírodných 
procesov, ako aj v prírode sa vyskytujúcich
látok.

Odôvodnenie

Odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k úvodnej časti článku 3 písm. a) sa 
vzťahuje aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 písmeno c)

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s 
ich použitím sa nemôžu používať, s 
výnimkou veterinárnych liečiv;

c) GMO a výrobky vyrobené z GMO alebo s 
ich použitím sa nepoužívajú, s výnimkou 
veterinárnych liečiv;

Odôvodnenie

V súlade s cieľmi ekologickej výroby by sa GMO nemali používať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 5 písmeno c)

c) Minimalizuje sa využívanie 
neobnoviteľných zdrojov a vstupy 
nepochádzajúce z poľnohospodárstva;

c) Zamedzuje sa využívanie 
neobnoviteľných zdrojov a vstupy 
nepochádzajúce z poľnohospodárstva;

Odôvodnenie
V súlade s cieľmi ekologickej výroby by sa malo zabrániť negatívnym účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5 písmeno n)

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa 
minimalizuje negatívny účinok na vodné 
prostredie;

n) V rámci akvakultúrnej produkcie sa 
zamedzuje všetkým možným negatívnym 
účinkom na vodné prostredie;

Odôvodnenie
V súlade s cieľmi ekologickej výroby by sa malo zabrániť negatívnym účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 5 písmeno o)

o) Krmivá používané v akvakultúre 
pochádzajú z trvalo udržateľných rybných 
hospodárstiev, alebo pozostávajú 
predovšetkým z poľnohospodárskych 
zložiek z ekologického poľnohospodárstva a 
z prírodných nepoľnohospodárskych látok;

o) Krmivá používané v akvakultúre 
pochádzajú z trvalo udržateľných rybných 
hospodárstiev, alebo pozostávajú 
predovšetkým z poľnohospodárskych 
zložiek z ekologického poľnohospodárstva a 
z prírodných nepoľnohospodárskych látok 
v súlade s vnútroštátnymi ekologickými 
normami, ktoré stanovujú príslušné 
orgány;
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Odôvodnenie

Kým Komisia nezosúladí nové normy Spoločenstva pre akvakultúru, musia zložky a krmivo 
plne vyhovovať vnútroštátnym ustanoveniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 7 odsek 2 pododsek 1 a (nový)

1a. Označenie na štítku sprevádzajúcom 
výrobok alebo zložku, ktorá sa má použiť, 
alebo akýkoľvek iný sprievodný dokument, 
ktorý akokoľvek dokladá použitie GMO, 
nie sú vhodnou zárukou kvality 
ekologických výrobkov a musí sa im preto 
zabrániť.

Odôvodnenie

Vzhľadom na ich originálnosť a rôznorodosť v porovnaní s konvenčnými výrobkami sa 
nemôžu na ekologické výrobky vzťahovať rovnaké požiadavky ako na konvenčné výrobky 
spočívajúce v stanovení  prahovej hodnoty zámernej kontaminácie GMO, hoci by bola aj 
veľmi nízka. Pre ekologické výrobky nie je prijateľná žiadna prahová hodnota: nesmú 
obsahovať vôbec žiadne GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 7 odsek 2 pododsek 2

V prípade, že hospodári používajú na výrobu 
ekologických potravín alebo krmív výrobky 
zakúpené od tretích strán, od predávajúceho 
vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané 
výrobky neboli vyrobené s použitím GMO.

V prípade, že hospodári používajú na výrobu 
ekologických potravín alebo krmív výrobky 
zakúpené od tretích strán, od predávajúceho 
vyžadujú potvrdenie o tom, že dodané 
výrobky neboli vyrobené s použitím GMO 
alebo ich častí.

Odôvodnenie

Odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorým sa vkladá nový pododsek 1a do 
článku 7 ods. 2 sa vzťahuje aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 13 odsek 4 pododsek 2

Ak hospodári používajú na výrobu 
ekologických krmív pre ekologický dobytok 
zložky a doplnkové látky zakúpené od 

Ak hospodári používajú na výrobu 
ekologických krmív pre ekologický dobytok 
zložky a doplnkové látky zakúpené od 
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tretích strán, od predávajúceho vyžadujú 
potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli 
vyrobené s použitím GMO.

tretích strán, od predávajúceho vyžadujú 
potvrdenie o tom, že dodané výrobky neboli 
vyrobené s použitím GMO alebo ich častí.

Odôvodnenie

Odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorým sa vkladá nový pododsek 1a do 
článku 7 ods. 2 sa vzťahuje aj na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 16 odsek 1

1. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 31 ods. 2 a 
podmienkami stanovenými v odseku 2 na 
základe hlavných cieľov a zásad uvedených 
v hlave II povoliť udeľovanie výnimiek z 
pravidiel výroby uvedených v kapitolách 1 
až 3.

1. 1. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 31 ods. 2 a 
podmienkami stanovenými v odseku 2 na 
základe hlavných cieľov a zásad uvedených 
v hlave II povoliť udeľovanie výnimiek z 
pravidiel výroby uvedených v kapitolách 1 
až 3. Pôjde o dočasnú flexibilnosť alebo 
flexibilnosť zodpovedajúcu najmä 
geografickým obmedzeniam, ktorá bude 
predmetom pravidelných rokovaní a 
hodnotení, na ktorých sa zúčastnia všetky 
dotknuté zainteresované strany, aby 
nedošlo k narušeniu trhu.

Odôvodnenie

Flexibilnosť  so sebou prináša  vyčerpávajúce rokovania o jej uplatňovaní, ktoré by neviedlo 
k narušeniu trhu, dôvery spotrebiteľov alebo zásad ekologického poľnohospodárstva. Bude 
nevyhnutné, aby sa výrobcovia ekologických výrobkov a ich zástupcovia aktívne zúčastňovali 
tohto procesu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 17 odsek 3

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich 
odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne 
alebo v kombinácii, sa nemôžu používať pre 
výrobok, ktorý je označený štítkom, na 
ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je 
zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO.

3. Pojmy uvedené v prílohe 1, ich 
odvodeniny alebo zdrobneniny, samostatne 
alebo v kombinácii, sa nepoužívajú pre 
výrobok, ktorý je označený štítkom, na 
ktorom je uvedené, že obsahuje GMO, je 
zložený z GMO alebo je vyrobený z GMO 
alebo v prípade existencie dôkazu o tom, že 
použitý výrobok, zložka alebo krmivo je 
kontaminované GMO: nie je dovolená 
žiadna tolerancia GMO na rozdiel od
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konvenčných výrobkov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na požiadavky výrobcov a dopyt spotrebiteľov by sa nemali uvádzať žiadne 
klamlivé alebo mylné informácie vzhľadom na zámernú alebo náhodnú prítomnosť GMO 
v ekologických výrobkoch, ktoré by ich vôbec nemali obsahovať.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 17 odsek 3 a (nový)

3a. V tomto nariadení sa neuplatňujú  
prahové hodnoty pre označovanie GMO 
ako sa uvádzajú v smernici 2001/18/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 12. 
marca 2001 o zámernom uvoľnení 
geneticky modifikovaných organizmov do 
životného prostredia1 ____
1Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy 
zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.)

Odôvodnenie
Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh podporuje odôvodnenie k článku 17 ods. 3 tým, že 
zachováva charakteristické znaky ekologických výrobkov a vyhovuje požiadavke týkajúcej sa 
absolútneho nepoužitia GMO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 18 odsek 4

4. Pre výrobky dovážané z tretích krajín nie 
je používanie údajov uvedených v odseku 1, 
povinné.

4. Pre výrobky dovážané z tretích krajín by 
sa malo podporiť používanie údajov 
uvedených v odseku 1, aby sa zabránilo 
zavádzaniu európskeho spotrebiteľa pri 
jeho výbere a chápaní výrobku..

Odôvodnenie
Tak ako je uvedené v odôvodnení 28, cieľom je umožniť výrobcom ekologických výrobkov 
z tretích krajín, aby spĺňali normy EÚ prostredníctvom certifikácie, ktorá znamená, že sa v ich 
krajinách budú používať rovnaké výrobné postupy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 20

Článok 20 vypúšťa sa
Tvrdenia na štítku a v reklame 

1. Všeobecné tvrdenia, že konkrétny súbor 
súkromných alebo vnútroštátnych 
ekologických noriem je prísnejší, 
ekologickejší, alebo inak významnejší ako 
pravidlá uvedené v tomto nariadení, alebo 
akýkoľvek iný súbor ekologických noriem, 
sa na štítkoch alebo propagácii nesmú 
používať.
Údaje týkajúce sa špecifických prvkov 
výrobnej metódy použitej pre určitý výrobok 
sa však môžu používať na štítkoch alebo pri 
propagácii iba pod podmienkou, že sú to 
pravdivé faktické vyhlásenia, a sú inak v 
súlade so všeobecnými požiadavkami na 
označovanie uvedenými v smernici 
2000/13/ES.
2. Členské štáty vykonajú opatrenia 
potrebné na zabezpečenie dodržiavania 
podmienok stanovených v tomto článku.
3. Komisia môže v súlade s postupom 
uvedeným v článku 31 ods. 2 prijať 
opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto 
článkom.

Odôvodnenie

Pre ekologické výrobky nesmie existovať príliš mnoho predpisov: stačia pravidlá trhu a, 
pokiaľ ide o  spotrebiteľov, systémy dodatočnej súkromnej certifikácie by neprispeli ani k ich 
chápaniu, a ani by neupevnili ich dôveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 22 odsek 1

1. Členské štáty môžu v súlade s 
ustanoveniami uvedenými v nariadení (ES) 
č. 882/2004 vytvoriť systém kontrol 
uplatniteľný na činnosti uvedené v článku 1 
ods. 3 tohto nariadenia.

1. Členské štáty vytvoria systém kontrol 
uplatniteľný na činnosti uvedené v článku 1 
ods. 3 vo všetkých štádiách ekologického 
výrobného reťazca v súlade s normou ISO 
65/EN 45011, ktorá je osobitne stanovená 
pre ekologické poľnohospodárstvo na 
celom svete v rámci  akreditačných kritérií 
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IFOAM.

Odôvodnenie

Systém kontrol ustanovený v nariadení (ES) č. 882/2004 nie je najlepším spôsobom ako 
zaručiť jednotlivé normy kvality v súvislosti s ekologickými výrobkami: ustanovenia 
o frekvencii kontrol a úlohy, ktoré sú pridelené príslušným orgánom sú užitočné, no začať sa 
musí účinným uplatňovaním noriem ISO Guide 65/45011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 22 odsek 5

5. Schválené kontrolné orgány umožnia
príslušnému orgánu prístup do svojich 
kancelárií a zariadení a poskytnú akékoľvek 
informácie a pomoc, ktoré príslušný orgán 
považuje za potrebné na splnenie svojich 
povinností podľa tohto článku.

5. Schválené kontrolné orgány a zástupcovia
dotknutých zúčastnených strán, ktorí sa 
musia v plnej miere zúčastňovať na tomto 
procese, spolupracujú s príslušným 
orgánom a poskytnú prístup do svojich 
kancelárií a zariadení a akékoľvek 
informácie a pomoc, ktoré príslušný orgán 
považuje za potrebné na splnenie svojich 
povinností podľa tohto článku.

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti zdôrazňuje význam účasti na rozhodovaní a kontrole berúc do 
úvahy aj optimálne postupy, ktoré uplatňujú hospodári v posledných rokoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 24 odsek 1

1. Príslušný orgán a schválené kontrolné 
orgány môžu udeliť certifikáty, vrátane 
práva používať ich označenia zhody s 
ekologickými normami, prevádzkovateľom, 
ktorí podliehajú systému kontrol.

1. Príslušný orgán a schválené kontrolné 
orgány, po porade s dotknutými 
zainteresovanými stranami, môžu udeliť 
certifikáty, vrátane práva používať ich 
označenia zhody s ekologickými normami, 
prevádzkovateľom, ktorí podliehajú systému 
kontrol.

Odôvodnenie

Ekologickí hospodári sa chcú zúčastňovať  na rozhodovaní a vývoji nových postupov 
certifikácie: ich preukázanú schopnosť vyvíjať spoľahlivé inovačné systémy vlastnej 
certifikácie, by mali zohľadniť, tak kontrolné orgány Komisie, ako aj vnútroštátne príslušné 
orgány.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 24 odsek 3 a (nový)

3a. Budú sa organizovať pravidelné 
vypočutia zúčastnených strán, 
prostredníctvom ktorých sa uzná a zdôrazní 
významná úloha, ktorú zohrávajú 
ekologickí hospodári pri rozhodovaní a 
certifikácii.

Odôvodnenie

Musí sa nájsť spôsob, ako umožniť stálu účasť  ekologických hospodárov na rozhodovaní 
a vývoji nových postupov certifikácie: ich preukázanú schopnosť vyvíjať spoľahlivé inovačné 
systémy vlastnej certifikácie, by mali zohľadniť, tak kontrolné orgány Komisie, ako aj 
vnútroštátne príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 26

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou 
garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený 
v súlade s týmto nariadením, si príslušné 
orgány a kontrolné orgány vymieňajú s 
ostatnými príslušnými orgánmi a 
kontrolnými orgánmi dôležité informácie o 
výsledkoch svojich kontrol. Takéto 
informácie si môžu vymieňať aj na základe 
vlastnej iniciatívy.

Na základe žiadosti opodstatnenej nutnosťou 
garantovať, že určitý výrobok bol vyrobený 
v súlade s týmto nariadením, si príslušné 
orgány, zástupcovia vnútroštátnych a 
európskych zainteresovaných strán, ktorí sa 
zúčastňujú na rozhodovaní, a kontrolné 
orgány vymieňajú s ostatnými príslušnými 
orgánmi a kontrolnými orgánmi dôležité 
informácie o výsledkoch svojich kontrol.  
Takéto informácie si môžu vymieňať aj na 
základe vlastnej iniciatívy.

Odôvodnenie

Odôvodnenia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k článku 24 sa vzťahujú aj na tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Hlavnou myšlienkou bolo zabezpečenie začlenenia a 
aktívnej účasti hospodárov a čerpanie z ich špecifického know-how.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 31 odsek 1 a (nový)

1a. Výbor zabezpečuje pravidelné 
konzultácie a spoluprácu so zástupcami 
výrobcov ekologických výrobkov 
a zástupcami spotrebiteľov s cieľom 
trvalého plnenia cieľov v oblasti 
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ekologického poľnohospodárstva, ktoré sú 
uvedené v článku 3, prostredníctvom ich 
účasti na aktualizácii a uplatňovaní 
vhodných postupov, ktoré sú v súlade 
s cieľmi a zásadami uvedenými v hlave II 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Účasť zástupcov ekologických hospodárov na rozhodovaní je skutočným osobitným 
východiskom a inováciou pokiaľ ide o uplatňovanie daného nariadenia. Optimálne postupy 
a osvedčené a preverené inovačné metódy môžu byť len oporou rozhodovania ako celku, za 
ktoré je zodpovedná Komisia.


