MP 5/10: Zkrácení přechodného období

Č.j.

4. června 2010

17678/2010-18030

Metodický pokyn
ke zkracování přechodného období podle článku 36 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES)
č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007
o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou
produkci, označování a kontrolu

Určeno:
Kontrolním subjektům (KEZ o.p.s., Biokont CZ, s.r.o., ABCERT AG, organizační složka)

K využití:
Ekologickým zemědělcům

1. Právní úprava zkrácení přechodného období
Právní předpis: Článek 36 odst. 2 a 4 (NK č. 889/2008)
Cíl: Zkrátit přechodné období v ekologicky čistých oblastech a v případech jednorázových
povinných nebo výzkumných aplikací nepovolených přípravků.
Uděluje: Ministerstvo zemědělství, odbor environmentální a ekologického zemědělství

1.1 Zkrácení přechodného období v ekologicky čistých oblastech
Příslušný orgán může rozhodnout, že za součást období přechodu zpětně uzná jakékoli
předchozí období, v němž:
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a) byly pozemky předmětem opatření definovaných v programu prováděném podle nařízení
(ES) č. 1257/99, nařízení (ES) č. 1698/2005 nebo v jiném úředním programu za předpokladu,
že dotyčná opatření zaručují, že produkty nepovolené pro ekologickou produkci nebyly na
těchto pozemcích použity, nebo
b) byly pozemky přírodními nebo zemědělskými oblastmi, které nebyly ošetřeny produkty
nepovolenými pro ekologickou produkci.
Období uvedené v prvním pododstavci písm. b) lze vzít v úvahu zpětně pouze pod podmínkou,
že byl příslušnému orgánu předložen uspokojivý důkaz, na jehož základě se přesvědčí o tom,
že podmínky byly plněny po dobu nejméně tří let.
Výjimky mohou být udělovány žadatelům:
a) pokud předloží přesvědčivé důkazy, že na dotčených pozemcích nebyly po dobu
nejméně 3 let používány nepovolené přípravky na ochranu rostlin a nepovolená
hnojiva, nebo nebyly zemědělsky využívány;
b) pokud předloží doklady, že pozemky jsou v I. zónách CHKO nebo Národních parků.

1.2 Zkrácení přechodného období pozemků, které již přešly nebo
byly v procesu přechodu na ekologické zemědělství
V případě pozemků, které již přešly nebo byly v procesu přechodu na ekologické zemědělství,
a které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci, může členský stát
zkrátit období přechodu podle odstavce 1 v těchto dvou případech:
a) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v
rámci povinného opatření zavedeném příslušným orgánem členského státu s cílem potírat
choroby či hubit škůdce;
b) u pozemků, které jsou ošetřovány produktem nepovoleným pro ekologickou produkci v
rámci vědeckých testů schválených příslušným orgánem členského státu.
V případech podle prvního pododstavce písm. a) a b) se délka období přechodu stanoví s
ohledem na tyto faktory:
a) proces odbourávání dotyčného přípravku na konci období přechodu zaručuje, že rezidua v
půdě a v případě trvalých plodin v rostlině dosahují nevýznamných hodnot;
b) sklizeň po ošetření nesmí být prodána s odkazem na ekologické způsoby produkce.
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Dotyčný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o svém rozhodnutí požadovat
povinná opatření.
Výjimky mohou být udělovány žadateli:
a) pokud předloží rozhodnutí Státní rostlinolékařské správy o nařízené aplikaci přípravku
na ochranu rostlin na pozemcích, které má zařazené v ekologickém zemědělství;
b) pokud předloží doklad o provádění schváleného výzkumu (Smlouva s MZe, NAZV,
MŠMT, Operační programy Strukturálních fondů ES, apod.), ze kterého vyplývá
potřeba provádět testy s přípravky na ochranu rostlin nebo hnojivy v podmínkách
ekologického zemědělství.

2. Postup při žádosti o zkrácení přechodného období
1. Žadatel nejprve požádá svou kontrolní organizaci o provedení vyžádané kontroly
klientem zaměřené na kontrolu pozemků, u kterých má být žádáno o zkrácení
přechodné období /dále jen „PO“/. Kontrolní organizaci budou předloženy všechny
dokumenty k ověření plnění podmínek EZ minimálně v průběhu předchozích tří let.
Kontrolní organizace posoudí náležitosti nutné k vydání rozhodnutí MZe a připojí
k žádosti o zkrácení PO své stanovisko.
2. Náležitosti, které kontrolní organizace posoudí před vydáním svého stanoviska.
a) Pozemek, pro který se žádá o zkrácení PO, musí být v PO alespoň po dobu
12 měsíců před podáním žádosti o zkrácení PO.
b) Žadatel musí prokazatelně doložit, kdo zmíněné pozemky v období minimálně 3
let užíval a dále musí k těmto pozemkům doložit jejich minimálně tříletou historii
z pohledu používáni přípravků nepovolených pro používání v ekologickém
zemědělství (např. účetnictví, evidence hnojení, evidence použitých přípravků na
ochranu rostlin, vyjádření orgánu ochrany přírody, ochrany vod atd., ve
výjimečných případech notářsky ověřené čestné prohlášení všech uživatelů
pozemků za poslední nejméně tři roky).
c) Kontrolní organizace vždy provede kontrolu zmíněného pozemku na místě.
3. Žadatel zašle na MZe žádost o zkrácení PO se stanoviskem kontrolní organizace.
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4. Při nařízeném plošném ošetření pozemků podle článku 36 odst. 4 nařízení Komise
č. 889/2008, u kterých chce žadatel zkrátit PO, je nutné provést na vlastní náklady
žadatele reziduální analýzu produktů ze zmíněného půdního bloku se zaměřením na
použitou látku.
5. Při udělení výjimky se PO zkracuje ke dni vydání rozhodnutí.

Adresa pro doručení žádosti o zkrácení přechodného období:
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 17
117 05 Praha 1

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Zieglerová
e-mail: katerina.zieglerova@mze.cz
tel.: 221 813 080

3. Závěrečná ustanovení
1. Metodický pokyn č. 5/10 s č.j. 17678/2010-18030 novelizuje odstavec 2.11 Zkrácení
přechodného období v metodickém pokynu č. 2/10.
2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 4. června 2010
Digitally signed by Ing.
.Martin Mistr, Ph.D
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ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství
Ministerstvo zemědělství
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