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Systém kontroly produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby sa zlepšil, dá sa však urobiť 
viac, konštatujú audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa systém kontroly produktov ekologickej 
poľnohospodárskej výroby v EÚ v posledných rokoch zlepšil, výzvy však zostávajú. Audítori 
tvrdia, že sú nutné ďalšie opatrenia na riešenie zostávajúcich nedostatkov v členských štátoch 
a dohľadu nad dovozom, ako aj vysledovateľnosti produktov. 

Ceny, ktoré spotrebitelia platia za výrobky označené ekologickou značkou EÚ, sú niekedy výrazne 
vyššie ako ceny bežných výrobkov. Prevažná väčšina produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby konzumovaných v EÚ sa vyprodukuje na jej území.  

Neexistujú žiadne vedecké spôsoby, ako určiť, či je produkt ekologický. Silný systém kontroly, 
ktorý obsiahne celý dodávateľský reťazec od producentov po výrobcov potravín, dovozcov 
a distribútorov, je zásadný, pretože spotrebiteľom poskytuje istotu, že produkty ekologickej 
poľnohospodárskej výroby, ktoré si kupujú, sú skutočne ekologické. V dohľade nad systémom 
kontroly zohráva ústrednú úlohu Európska komisia.  

V posledných rokoch zaznamenalo odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ rýchly 
rast. Audítori vykonali následnú kontrolu plnenia odporúčaní uvedených v ich predchádzajúcej 
správe z roku 2012 a posudzovali, či systém kontroly EÚ týkajúci sa výroby, spracovania, 
distribúcie a dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby teraz poskytuje 
spotrebiteľom väčšiu istotu. Okrem následných kontrol v šiestich už navštívených členských 
štátoch boli v EÚ vykonané audítorské návštevy v Bulharsku a Českej republike.  

Audítori zistili, že systém kontroly sa zlepšil a ich odporúčania z predchádzajúcich rokov boli 
vo všeobecnosti prijaté. Členské štáty, ktoré sme naposledy kontrolovali, prijali opatrenia 
na zlepšenie svojich systémov kontroly a Komisia obnovila svoje audity v členských štátoch 
a väčšinu z nich už navštívila. Určité nedostatky však pretrvávajú; uplatňovanie opatrení 
na presadzovanie predpisov nebolo zatiaľ v EÚ harmonizované a štátne a súkromné inšpekčné 
organizácie niekedy informovali o prípadoch nedodržiavania pravidiel pomaly.  

http://www.eca.europa.eu/
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 „Keď spotrebitelia kupujú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, spoliehajú sa na to, 
že vo všetkých fázach dodávateľského reťazca sú uplatňované ekologické pravidlá, či už boli 
produkty vyrobené v EÚ alebo pochádzajú z dovozu,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen Európskeho 
dvor audítorov zodpovedný za túto správu. „Komisia by mala pracovať s členskými štátmi 
na náprave zostávajúcich nedostatkov a urobiť zo systému kontroly čo najúčinnejší systém, 
pretože jeho účinnosť je kľúčová pre zachovanie dôvery spotrebiteľov v ekologickú značku EÚ.“ 

Tento audit sa vo väčšej miere zaoberal dovoznými režimami. V roku 2018 doviezla EÚ produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby z viac než 100 tretích krajín. Audítori zistili, že Komisia 
začala vykonávať návštevy inšpekčných organizácií v krajinách, ktoré exportujú produkty 
ekologickej poľnohospodárskej výroby do EÚ. Zistili tiež nedostatky pri kontrolách prichádzajúcich 
zásielok vykonávaných členskými štátmi, ako aj to, že kontroly vykonané inšpekčnými 
organizáciami boli v niektorých členských štátoch stále neúplné. 

Audítori vykonali postup vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. 
Napriek zlepšeniam z posledných rokov, najmä v EÚ, zistili, že mnohé produkty nebolo možné 
vysledovať až na úroveň poľnohospodárskeho výrobcu, pričom vysledovanie niektorých výrobkov 
trvalo viac ako tri mesiace.  

Audítori Komisii odporúčajú: 

• vyriešiť zostávajúce nedostatky v kontrolných systémoch a správach členských štátov, 

• zlepšiť dohľad nad dovozom, vrátane lepšej spolupráce s akreditačnými orgánmi 
a príslušnými orgánmi iných významných dovozných trhov, 

• vykonávať úplnejšie kontroly vysledovateľnosti produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby. 

Poznámky pre redaktorov 

Osobitná správa č. 4/2019 „Systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby sa 
zlepšil, niektoré výzvy však zostávajú“ je dostupná na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 
jazykoch EÚ. 

Táto správa sa týka kontroly prijatia odporúčaní uvedených v osobitnej správe EDA č. 9/2012: 
Audit systému kontroly upravujúceho výrobu, spracovanie, distribúciu a dovoz ekologických 
produktov, v rámci ktorého audítori navštívili Spojené kráľovstvo, Nemecko, Taliansko, 
Španielsko, Francúzsko a Írsko. 

EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu 
a zástupcom občianskej spoločnosti. Prevažná väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach 
predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje 
prínos práce EDA pre občanov EÚ. 

 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx

