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Auditoři EU budou prověřovat systém pro kontrolu
ekologických potravin
Evropský účetní dvůr (EÚD) právě provádí audit kontrol ekologických potravin v EU. Auditoři budou
prověřovat kontrolní systém produkce, zpracování, distribuce a dovozu ekologických produktů. Smyslem
jejich úsilí bude posoudit, zda spotřebitelé mohou mít nyní větší důvěru než v době posledního auditu
tohoto sektoru, který EÚD provedl v roce 2012, že produkty jsou skutečně ekologické. Pro ty, kteří se
o toto téma zajímají, auditoři rovněž zveřejnili informační dokument o kontrolním systému EU pro
ekologické potraviny.
Ekologická produkce je způsob produkce potravin, který respektuje přirozené životní cykly. Ekologická
povaha produktů se potvrzuje prostřednictvím certifikačního systému, který je stanoven v právních
předpisech EU a na který dohlíží Komise. Systém realizují členské státy a inspekce provádí soukromé
i veřejné orgány.
Maloobchodní prodeje na trhu EU s ekologickými potravinami vzrostly mezi lety 2010 a 2015 o 54 %.
Celková plocha, na níž se hospodaří ekologicky, se za stejné období zvýšila o 21 %. Dovozy ekologické
produkce vzrostly mezi lety 2010 a 2015 o 32 %. I když je cena ekologických produktů vyšší než cena
konvenčně produkovaných potravin, má trh potíže uspokojit poptávku a vyšší cena, již jsou spotřebitelé
ochotni zaplatit, může fungovat jako pobídka k podvodům při prodeji ekologických produktů.
„Odvětví ekologické produkce stojí před výzvou, jak zajistit stálý růst nabídky a poptávky a současně si
zachovat důvěru spotřebitelů,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen Evropského účetního dvora odpovědný za
tuto zprávu.
V rámci společné zemědělské politiky dostávají producenti s certifikací ekologického zemědělce
„ekologickou“ platbu. Ekologičtí zemědělci mohou rovněž obdržet podporu z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova, a to jak na přechod na ekologické zemědělské postupy, tak na jejich používání.
Celkový příspěvek z tohoto fondu na platby související s ekologickým zemědělstvím v letech 2014–2020
činil 6,5 miliardy EUR.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních informačního dokumentu přijatého Evropským účetním dvorem.
Plné znění tohoto dokumentu je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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Auditní zpráva by měla být zveřejněna počátkem roku 2019. Bude součástí řady zpráv EÚD věnovaných
různým aspektům potravinového řetězce, jako je plýtvání potravinami (zveřejněno v lednu 2017), dobré
životní podmínky zvířat (v procesu přípravy) a bezpečnost potravin (v procesu přípravy).

Poznámky pro redaktory
Nařízení EU č. 834/2007 poskytuje základ pro udržitelný rozvoj ekologické produkce při zajištění účinného
fungování vnitřního trhu, zaručení korektní hospodářské soutěže, zajištění důvěry spotřebitele a ochrany
zájmů spotřebitele. Zemědělci i jiné subjekty mohou získat prostředky EU na produkci ekologických
potravin z pilíře 1 a 2 společné zemědělské politiky.
Poslední zprávou auditorů EU na toto téma byla zvláštní zpráva č. 9/2012 „Audit kontrolního systému
produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických produktů“.
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