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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho usnesení 
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
{COM(2014) 180 finai}, a k Akčnímu plánu pro budoucnost ekologické produkce 
v Evropské unii {COM (2014) 179final} a zároveň se omlouvá za opožděnou odpověď. 

Komise vítá, že Senát podporuje akční plán Komise a její úsilí o vytvoření účinného 
a efektivního právního rámce pro ekologické zemědělství a ekologickou produkci. 

Komise rovněž vítá obecnou podporu Senátu, pokud jde o zjednodušení a harmonizaci 
stávajících právních předpisů a o zpřísnění podmínek pro všechny hospodářské subjekty. 
Komise v tomto ohledu souhlasí se Senátem, že by měla být zohledněna rozmanitost 
okolností. V této souvislosti by Komise ráda upozornila Senát na či. 4 písm. g) návrhu, 
jenž stanoví (stejně jako v případě stávajícího nařízení'), že jednou ze zásad ekologické 
produkce je, že „v případě potřeby a v rámci tohoto nařízení přizpůsobuje pravidla 
ekologické produkce s ohledem na hygienickou situaci, regionální rozdíly v ekologické 
rovnováze, podnebí a místních podmínkách, stupeň rozvoje a zvláštní chovatelské 
postupy". To znamená, že při uplatňování právních předpisů EU týkajících se ekologické 
produkce by regionální specifika měla být brána v úvahu. 

Komise bere na vědomí výhrady Senátu ohledně systému kontrol založeného 
na posouzení rizik. Účelem kontrolního systému založeného na rizicích je soustředit 
zdroje a úsilí tam, kde je riziko nejvyšší, čímž se dosahuje účinnějších a cílenějších 
kontrol. Kontrolnímu systému by měly podléhat bez výjimky všechny subjekty řetězce 

' Ustanovení či. 4 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů. 



ekologické produkce. Kromě toho by zavedení ustanovení o „ekologických" kontrolách 
do obecných horizontálních právních předpisů o kontrolách potravin a krmiv umožnilo 
hospodářským subjektům, vnitrostátním správním orgánům a orgánům odpovědným za 
kontroly pracovat s úplným souborem pravidel, který sdružuje do jediného právního aktu 
všechna kontrolní ustanovení, jež je třeba dodržovat. Komise se domnívá, že by to 
zjednodušilo postupy, zlepšilo kontroly a pomohlo hospodářským subjektům, aby lépe 
dodržovaly požadavky právních předpisů. Kontrolní systém založený na rizicích by tak 
nahradil povinnost každoroční fyzické kontroly všech ekologických hospodářských 
subjektů, jež se v mnoha případech pro hospodářské subjekty a kontrolní orgány stala 
zbytečnou zátěží. Navrhovaný přístup by vyžadoval, aby subjekty představující nižší 
riziko, které jsou prokazatelně v souladu s pravidly, byly méně často předmětem fyzické 
kontroly. Na druhé straně by subjekty s vyšším rizikem vzhledem k povaze svých činností 
nebo na základě již zjištěných případů nedodržení, měly být předmětem fyzické kontroly 
častěji. 

Komise vzala na vědomí připomínky Senátu týkající se počtu aktů v přenesené pravomoci 
a jejich používání, zejména v oblasti výroby vína. Komise by ráda zdůraznila, že k tomu, 
aby nařízení bylo funkční a aby byly zajištěny dynamické právní předpisy, které lze 
rychle přizpůsobit potřebám odvětví ekologické produkce, je pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 SFEU považována za nezbytnou. Přenesení pravomocí v návrhu 
stanoví jasná a stručná kritéria a poskytuje Komisi omezený prostor. Komise by při 
přípravě takových aktů spolupracovala s odborníky z členských států a zajistila by 
simultánní, včasné a přiměřené zasílání relevantních dokumentů Evropskému parlamentu 
a Radě. 

Výše uvedená fakta jsou založena na původním návrhu předloženém Komisí, který je 
v současnosti předmětem legislativního procesu, na němž se podílí jak Evropský 
parlament, tak Rada, v níž je zastoupena i Vaše vláda. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší 
se na pokračování politického dialogu v budoucnu. 

první místopředseda 
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