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Kontrolní systém pro ekologické produkty se zlepšil, 
některé výzvy ale přetrvávají, říkají auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora se kontrolní systém pro ekologické produkty 
v EU v uplynulých letech zlepšil, výzvy však přetrvávají. Jsou nutná další opatření k řešení 
zbývajících nedostatků v členských státech a v dohledu nad dovozy a vysledovatelnosti 
produktů, uvádějí auditoři. 

Ceny, které spotřebitelé platí za produkty označené jako ekologický produkt EU, jsou někdy 
výrazně vyšší než u konvenčních produktů. Velká většina ekologických výrobků konzumovaných 
v EU je produkována na jejím území.  

Neexistuje žádný vědecký způsob, jak určit, zda je určitý produkt ekologický. Silný kontrolní 
systém, který obsáhne celý dodavatelský řetězec od producentů po výrobce potravin, dovozce a 
distributory má zásadní význam, neboť spotřebitelům dává jistotu, že ekologické produkty, které 
kupují, jsou skutečně ekologické. V dohledu nad kontrolním systémem hraje ústřední roli 
Evropská komise.  

V posledních letech se sektor ekologické produkce rychle rozvíjí. Auditoři provedli následnou 
kontrolu realizace doporučení své předchozí zprávy z roku 2012; posuzovali, zda kontrolní systém 
pro ekologické produkty dovážené do EU nyní poskytuje spotřebitelům větší jistotu. Kromě 
následných kontrol v šesti již dříve navštívených členských státech byly provedeny auditní 
návštěvy v Bulharsku a České republice.  

Auditoři zjistili, že kontrolní systém se zlepšil a že jejich doporučení byla obecně přijata. 
Kontrolované členské státy přijaly kroky, aby své kontrolní systémy zdokonalily, a Komise 
obnovila své kontrolní návštěvy v členských státech a většinu z nich již navštívila. Určité 
nedostatky nicméně přetrvávají; uplatňování donucovacích opatření nebylo zatím v rámci EU 
harmonizováno a orgány a kontrolní subjekty členských států někdy informovaly o případech 
nesouladu v členských státech s prodlením.  

 „Pokud spotřebitelé kupují ekologické produkty, spoléhají se na to, že pravidla pro ekologickou 
produkci byla uplatněna ve všech fázích dodavatelského řetězce, ať již bylo zboží vyprodukováno 
v EU nebo dovezeno,“ uvedl Nikolaos Milionis, člen Evropského účetního dvora odpovědný za 
tuto zprávu. „Komise by měla pracovat s členskými státy na nápravě zbývajících nedostatků a 
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maximalizovat účinnost kontrolního systému, neboť ta je klíčová pro zachování důvěry 
spotřebitelů v označování produktů jako ekologických produktů EU.“ 

Tento audit se šířeji zaměřil na dovozní režimy. V roce 2018 dovezla EU ekologické produkty z více 
než 100 třetích zemí. Auditoři zjistili, že Komise začala provádět návštěvy kontrolních subjektů 
v zemích, které exportují ekologické produkty do EU. Rovněž identifikovali nedostatky 
v kontrolách příchozích zásilek prováděných členskými státy a zjistili, že kontroly prováděné 
kontrolními subjekty u dovozců jsou v některých členských státech stále neúplné. 

Auditoři provedli test vysledovatelnosti ekologických produktů. Navzdory zlepšením z posledních 
let, zejména v EU, zjistili, že mnoho produktů nelze vysledovat zpět na úroveň zemědělského 
podniku a u jiných produktů trvalo vysledování původu více než tři měsíce.  

Auditoři Komisi doporučují: 

• vyřešit zbývající nedostatky v kontrolních systémech a zprávách členských států; 

• zlepšit svůj dohled nad dovozy, včetně lepší spolupráce s akreditačními subjekty a 
s příslušnými orgány jiných významných dovozních trhů; 

• provádět více úplných kontrol vysledovatelnosti ekologických produktů. 

Poznámky pro redaktory 

Zvláštní zpráva č. 4/2019 „Kontrolní systém pro ekologické produkty se zlepšil, některé výzvy ale 
přetrvávají“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. 

Tato zpráva se týká následné kontroly realizace doporučení uvedených ve zvláštní zprávě EÚD 
č. 9/2012: „Audit kontrolního systému produkce, přípravy, distribuce a dovozu ekologických 
produktů“, v jehož průběhu auditoři navštívili Spojené království, Německo, Itálii, Španělsko, 
Francii a Irsko. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším subjektům, 
které o to mají zájem, jako jsou národní parlamenty, subjekty působící v příslušném odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Velká většina doporučení, která auditoři předkládají ve svých 
zprávách, je uvedena do praxe. Vysoká míra přijatých doporučení podtrhuje přínos naší práce pro 
občany EU. 
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