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ZÁKON

zo 17. septembra 2020,

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Úvodné ustanovenia

§ 1
Tento zákon upravuje

a) pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov,1)
b) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c) práva a povinnosti osôb vykonávajúcich ekologickú poľnohospodársku výrobu (ďalej len „prevádzkovateľ“),

d) vedenie registra prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „register prevádzkovateľov“) a registra
inšpekčných organizácií,

e) výkon úradnej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „úradná kontrola“) prevádzkovateľov,

f) oprávnenia a povinnosti inšpekčných organizácií,

g) označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,

h) priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Orgány štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

§ 2
Orgánmi štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sú

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“),

b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“).

§ 3
Ministerstvo pôdohospodárstva

a) riadi výkon štátnej správy v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

b) koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

c) koordinuje vypracovanie viacročného národného plánu úradných kontrol,

d) koordinuje vypracovanie výročnej správy z výsledkov úradných kontrol,

e) rozhoduje v správnom konaní v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje kontrolný ústav,

f) určuje národné referenčné laboratórium podľa osobitného predpisu.2)
§ 4

Kontrolný ústav

a) je príslušným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov,1)

b) je styčným orgánom pre ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitného predpisu,3)
c) vedie register prevádzkovateľov,

d) vedie register inšpekčných organizácií,
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e) vykonáva úradnú kontrolu v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby, ak nie je na jej výkon poverená inšpekčná
organizácia, a úradnú kontrolu subjektov, ktoré v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používajú
informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktoré uvádzajú na trh, pochádzajú z ekologickej
poľnohospodárskej výroby,

f) registruje inšpekčné organizácie do registra inšpekčných organizácií, vykonáva zmeny v registri inšpekčných organizácií a
vymazáva inšpekčné organizácie z registra inšpekčných organizácií,

g) vydáva inšpekčnej organizácii oprávnenie na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a na výkon iných úradných činností u
prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej len „certifikácia“),4)

h) registruje prevádzkovateľov v registri prevádzkovateľov, okrem prevádzkovateľov podľa osobitného predpisu,5) vykonáva zmeny
v registri prevádzkovateľov a vymazáva prevádzkovateľov z registra prevádzkovateľov,

i) posudzuje a povoľuje neekologické vstupy podľa osobitných predpisov1) a povoľuje dočasné používanie neekologických
poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného
predpisu,6)

j) určuje mimoriadne pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby za okolností podľa osobitného predpisu,7)

k) vykonáva audit činnosti inšpekčnej organizácie podľa osobitných predpisov,8)

l) vypracúva viacročný národný plán úradných kontrol,9)

m) vypracúva výročnú správu z výsledkov úradných kontrol za predchádzajúci kalendárny rok10) na základe podkladov od
inšpekčnej organizácie,10)

n) určuje úradné laboratóriá,11) v ktorých možno analyzovať úradne odobraté vzorky produktov ekologickej poľnohospodárskej
výroby alebo produktov z konverzie12) odobratých pri úradnej kontrole prevádzkovateľa postupom podľa osobitného predpisu13)
(ďalej len „určené laboratórium“), vedie zoznam určených laboratórií, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle, a vykonáva
audit14) ich činnosti,

o) vypracúva, vedie, aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v súlade s osobitnými predpismi1) zoznam hnojív a pôdnych
pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej
výrobe, zoznam prípravkov na ochranu rastlín, základných látok a pomocných prípravkov v ochrane rastlín povolených v
ekologickej poľnohospodárskej výrobe a zoznam prostriedkov na čistenie a dezinfekciu povolených v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe,

p) vedie databázu ekologického rastlinného množiteľského materiálu a rastlinného množiteľského materiálu z konverzie,15) a
databázu ekologickej živočíšnej výroby,

q) predkladá správy a informuje príslušné orgány Európskej únie, príslušné orgány členských štátov Európskej únie (ďalej len
„členský štát“) a inšpekčné organizácie členských štátov a tretích krajín a spolupracuje s nimi,16)

r) zasiela informácie týkajúce sa úradných kontrol do systému riadenia informácií pre úradné kontroly podľa osobitného predpisu,17)

s) vypracúva katalóg,17a) ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle,

t) ukladá, mení a ruší opatrenia,17b)
u) ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby,

v) v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky určuje hraničné kontrolné stanice,17c) ktorých zoznam uverejní na
svojom webovom sídle, a informuje o nich Európsku komisiu,

w) zruší alebo pozastaví činnosť hraničnej kontrolnej stanice, ak hraničná kontrolná stanica nespĺňa požiadavky,17d) a o zrušení
alebo o pozastavení činnosti hraničnej kontrolnej stanice informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty,17e)

x) určí, pozastaví alebo zruší činnosť miesta prepustenia do voľného obehu17f) produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby
vylúčeného17g) z vykonania úradnej kontroly na hraničných kontrolných staniciach; o tejto skutočnosti informuje Európsku komisiu,

y) vykonáva úradnú kontrolu dovozu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny a
plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov,17h)
z) podieľa sa na vypracovaní Národného akčného plánu pre oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby,

aa) môže poveriť17i) inšpekčnú organizáciu ukladať, meniť a rušiť opatrenia,17b)
ab) sprístupňuje inšpekčnej organizácii informácie podľa § 10 ods. 1 písm. d).

§ 5

Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií

(1) Register prevádzkovateľov obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa v rozsahu
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1. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,

2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

3. názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b) doručovaciu adresu prevádzkovateľa a kontaktné údaje prevádzkovateľa,

c) druh činnosti

1. rastlinná výroba a

1a. identifikačné údaje pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu, podľa evidencie
dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky v rozsahu kód dielu, názov štvorca, druh pozemku a výmera pozemku;
ak pozemok nie je uvedený v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky,18) identifikačné údaje pozemku
sa uvádzajú podľa údajov katastra nehnuteľností v rozsahu katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku a výmera
pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu,

1b. dátum začatia a dátum ukončenia obdobia konverzie,

1c. dátum začatia ekologickej poľnohospodárskej výroby,

1d. výmeru každého poľnohospodárskeho pozemku, na ktorom prevádzkovateľ vykonáva rastlinnú výrobu v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe,

2. živočíšna výroba a druh hospodárskych zvierat,

3. zber voľne rastúcich rastlín a ich častí,

4. chov včiel,

5. pestovanie húb,

6. akvakultúra19) a číslo osvedčenia na hospodársky chov rýb20) okrem pestovania rias na potravinárske účely,

7. výroba potravín a druh výroby potravín podľa platného povolenia na výrobu potravín21) alebo platného schválenia
prevádzky22) na výrobu potravín,

8. výroba osív,

9. výroba krmív,

10. príprava produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby,

11. dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,

12. vývoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby,

13. umiestnenie na trh alebo distribúcia produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby.

d) miesto výkonu činnosti,

e) celkovú výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých prevádzkovateľ vykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu v
Slovenskej republike,

f) názov, sídlo a identifikačné číslo inšpekčnej organizácie, s ktorou má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o výkone vstupného
preverenia alebo zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie,

g) registračné číslo pridelené kontrolným ústavom,

h) dátum registrácie prevádzkovateľa,

i) dátum zápisu činnosti,

j) dátum a dôvod výmazu prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa § 9 ods. 2 alebo dôvod výmazu činnosti z registra
prevádzkovateľov podľa § 9 ods. 4,

k) vydané osvedčenia o registrácii, osvedčenia o zmene registrácie, osvedčenia o výmaze z registra prevádzkovateľov a
rozhodnutie o výmaze činnosti z registra prevádzkovateľov.

(2) Register inšpekčných organizácií obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie inšpekčnej organizácie,

b) kód inšpekčnej organizácie pridelený kontrolným ústavom,

c) dobu platnosti

1. oprávnenia na výkon činnosti inšpekčnej organizácie podľa § 11 ods. 4, ktorá je zhodná s dobou platnosti rozhodnutia o
udelení akreditácie23) alebo s dobou určenou kontrolným ústavom, a

2. osvedčenia o akreditácii24) inšpekčnej organizácie25) alebo rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii
orgánu vykonávajúceho certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ďalej len „certifikačný orgán“),26)

d) webové sídlo inšpekčnej organizácie,

e) dátum registrácie inšpekčnej organizácie.
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(3) Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií sú informačnými systémami verejnej správy. Správcom a
prevádzkovateľom podľa osobitného predpisu27) registra prevádzkovateľov a registra inšpekčných organizácií je kontrolný ústav.
Kontrolný ústav zverejňuje register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií na svojom webovom sídle.

§ 7

Registrácia prevádzkovateľov

(1) Osoba, ktorá chce vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu3) (ďalej len
„žiadateľ“) podáva žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov (ďalej len „žiadosť o registráciu“) kontrolnému ústavu. Vzor
žiadosti o registráciu zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.

(2) Ak má žiadosť o registráciu nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 1, kontrolný ústav preruší konanie a vyzve
žiadateľa, aby do 30 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky žiadosti o registráciu alebo doplnil jej náležitosti.

(3) Ak žiadosť o registráciu má náležitosti podľa odseku 1, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa do registra prevádzkovateľov do 30
dní odo dňa začatia konania alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti o registráciu alebo doplnenia jej chýbajúcich náležitostí
podľa odseku 2 a vydá prevádzkovateľovi osvedčenie o registrácii, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i).

(4) Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o registráciu v plnom rozsahu, nevyhotovuje písomné vyhotovenie rozhodnutia; kontrolný ústav
bezodkladne vyznačí registráciu v spise.

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa osobitných predpisov1) odo dňa jeho
registrácie v registri prevádzkovateľov.

(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o registráciu, ktorým kontrolný ústav žiadosti o registráciu nevyhovel alebo jej vyhovel len
sčasti, nemá odkladný účinok.

§ 8

Zmeny údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov

(1) Ak u prevádzkovateľa dôjde k zmene údajov zapísaných v registri prevádzkovateľov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e),
prevádzkovateľ je povinný do 30 dní odo dňa, keď k zmene došlo, podať kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie; vzor
žiadosti o zmenu registrácie zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.

(2) Ak ide o zápis činnosti, ktorú prevádzkovateľ nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov, prevádzkovateľ môže túto činnosť
vykonávať až po jej zápise do registra prevádzkovateľov; to sa rovnako vzťahuje na zápis miesta výkonu činnosti, ktoré
prevádzkovateľ nemá zapísané v registri prevádzkovateľov.

(3) Na konanie o zmene registrácie sa primerane vzťahuje § 7.

(4) Kontrolný ústav vydá prevádzkovateľovi osvedčenie o zmene registrácie, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a) až i).

§ 9

Výmaz z registra prevádzkovateľov

(1) Právo prevádzkovateľa na výkon ekologickej poľnohospodárskej výroby zaniká a osvedčenie o registrácii prevádzkovateľa stráca
platnosť

a) výmazom prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) alebo

b) smrťou prevádzkovateľa alebo vyhlásením prevádzkovateľa za mŕtveho alebo zánikom prevádzkovateľa bez právneho nástupcu.

(2) Kontrolný ústav vymaže prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov, ak prevádzkovateľ

a) prestal spĺňať podmienky výkonu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa tohto zákona a osobitných predpisov,1)
b) požiadal o výmaz z registra prevádzkovateľov,

c) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo

d) zanikol bez právneho nástupcu,

e) počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov opakovane neplní opatrenie uložené kontrolným ústavom alebo inšpekčnou
organizáciou, ktorého porušenie je klasifikované ako závažné alebo kritické podľa osobitného predpisu.27a)

(3) Ak ide o výmaz prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), kontrolný ústav doručí tomu,
koho vymazal z registra prevádzkovateľov, rozhodnutie o výmaze z registra prevádzkovateľov, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1
písm. a) a j).

(4) Ak ide len o výmaz niektorej činnosti alebo miesta výkonu činnosti, ktoré má prevádzkovateľ zapísané v registri prevádzkovateľov,
kontrolný ústav doručí prevádzkovateľovi, ktorému vymazal z registra prevádzkovateľov niektorú činnosti alebo miesta výkonu činnosti,
rozhodnutie spolu s osvedčením o zmene registrácie, ktoré obsahuje údaje podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a j); na konanie o výmaze
činnosti z registra prevádzkovateľov sa primerane vzťahuje odsek 1 písm. a), odsek 2 písm. a) a b) a odsek 3.

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze prevádzkovateľa z registra prevádzkovateľov a rozhodnutie o výmaze niektorej z činností,
ktoré má prevádzkovateľ zapísané v registri prevádzkovateľov, nemá odkladný účinok.

§ 10

Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ je povinný
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a) vykonávať ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,1)
b) mať s inšpekčnou organizáciou uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie počas celej
doby, po ktorú je zapísaný v registri prevádzkovateľov, okrem prevádzkovateľa podľa osobitného predpisu,5)
c) do 30 dní od oznámenia kontrolného ústavu o zániku oprávnení a povinností inšpekčnej organizácie na výkon úradnej kontroly
prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 12 ods. 4 uzavrieť písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie
s inou inšpekčnou organizáciou,

d) vopred informovať o dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny28)
písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe kontrolný ústav najneskôr desať pracovných dní pred dovozom; v informácii
je povinný uviesť pôvod, druh, množstvo, dátum a miesto dovozu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z
konverzie z tretej krajiny,

e) vopred oznámiť v lehote podľa osobitného predpisu28a) príchod zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto
prepustenia do voľného obehu tak, že v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES)28b) vyplní a predloží časť
certifikátu o inšpekcii podľa vzoru vrátane poznámok ustanovených osobitným predpisom.28c)

(2) Prevádzkovateľ je povinný uhradiť inšpekčnej organizácii náklady na vykonanie rozboru vzorky produktu ekologickej
poľnohospodárskej výroby alebo rozboru vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole prevádzkovateľa, ak sa na
základe rozboru zistí, že produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkt z konverzie nespĺňa požiadavky podľa
osobitných predpisov,1) inak náklady na vykonanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo rozboru
vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole prevádzkovateľa uhrádza inšpekčnej organizácii kontrolný ústav.

(3) Prevádzkovateľ je povinný uhradiť kontrolnému ústavu náklady,28d) ktoré mu vzniknú v súvislosti s výkonom úradnej kontroly pri
dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie z tretej krajiny.

§ 11

Vedenie registra inšpekčných organizácií

(1) Kontrolný ústav zapíše do registra inšpekčných organizácií právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky výkonu úradnej kontroly
prevádzkovateľa a certifikácie podľa osobitných predpisov1) a

a) je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou,29) ak má sídlo na území Slovenskej republiky, alebo

b) je akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom iného členského štátu,30) ak má sídlo v tomto členskom štáte a má na
území Slovenskej republiky splnomocneného zástupcu; za splnomocneného zástupcu sa považuje osoba oprávnená zastupovať31)
právnickú osobu v konaniach podľa tohto zákona, ktoré vedie ministerstvo pôdohospodárstva alebo kontrolný ústav.

(2) Právnická osoba podľa odseku 1 predkladá žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu. Vzor žiadosti
zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle. Prílohami k žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií sú

a) rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii inšpekčného orgánu a

b) rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii certifikačného orgánu.

(3) Ak má žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií nedostatky alebo neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, kontrolný
ústav preruší konanie a vyzve právnickú osobu podľa odseku 1, aby do 30 dní od doručenia výzvy odstránila nedostatky žiadosti o
zápis do registra inšpekčných organizácií alebo doplnila jej náležitosti.

(4) Ak právnická osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1 a žiadosť o zápis do registra inšpekčných organizácií má náležitosti podľa
odseku 2, kontrolný ústav zapíše právnickú osobu podľa odseku 1 do registra inšpekčných organizácií do 30 dní odo dňa doručenia
žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií alebo doplnenia jej chýbajúcich náležitostí podľa odsekov 1 a 2 a vydá jej
oprávnenie na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie na dobu platnosti rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia
o akreditácii uvedeného v § 5 ods. 2 písm. c).

(5) Ak kontrolný ústav vyhovie žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií v plnom rozsahu, nevyhotovuje písomné
vyhotovenie rozhodnutia; kontrolný ústav bezodkladne vyznačí registráciu v spise.

(6) Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie vznikajú dňom jej zápisu
do registra inšpekčných organizácií.

(7) Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o zápis do registra inšpekčných organizácií, ktorým kontrolný ústav žiadosti nevyhovel alebo
jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.

(8) Na konanie o zmene údajov zapísaných v registri inšpekčných organizácií sa primerane vzťahujú odseky 2 až 7.

§ 12

Výmaz z registra inšpekčných organizácií

(1) Oprávnenia a povinnosti inšpekčnej organizácie na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikajú a oprávnenie na
výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie vydané podľa § 11 ods. 3 stráca platnosť

a) výmazom inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií podľa odseku 2 písm. a) až e) alebo

b) zrušením inšpekčnej organizácie.

(2) Kontrolný ústav vymaže inšpekčnú organizáciu z registra inšpekčných organizácií, ak

a) prestane spĺňať podmienky podľa § 11 ods. 1,
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b) poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,1)
c) neposkytuje súčinnosť kontrolnému ústavu pri výkone úradnej kontroly a auditu,

d) uplynie doba platnosti oprávnenia na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 11 ods. 4,

e) písomne oznámi kontrolnému ústavu skončenie kontrolnej a certifikačnej činnosti alebo

f) dôjde k zrušeniu inšpekčnej organizácie.

(3) Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa odseku 1, je
povinná odovzdať do 30 dní odo dňa výmazu z registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu dokumentáciu úradnej kontroly
prevádzkovateľa a certifikácie o každom prevádzkovateľovi, s ktorým mala uzavretú zmluvu o výkone úradnej kontroly
prevádzkovateľa a certifikácie (ďalej len „kontrolný spis“). Kontrolný ústav odovzdá kontrolný spis inšpekčnej organizácii, s ktorou
prevádzkovateľ uzavrel novú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie do 10 pracovných dní odo dňa, keď táto
inšpekčná organizácia požiada o odovzdanie kontrolného spisu.

(4) Kontrolný ústav písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe informuje prevádzkovateľa, ktorý má uzavretú zmluvu o
výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon úradnej
kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa odseku 1, o tejto skutočnosti a upozorní ho na povinnosti podľa § 10 ods. 1 písm.
c).

(5) Kontrolný ústav bezodkladne oznámi výmaz inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií Európskej komisii.32)
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o výmaze inšpekčnej organizácie z registra inšpekčných organizácií nemá odkladný účinok.

§ 13

Povinnosti inšpekčnej organizácie a inšpektora ekologickej poľnohospodárskej výroby

(1) Inšpekčná organizácia vykonáva prostredníctvom inšpektorov ekologickej poľnohospodárskej výroby

a) úradnú kontrolu prevádzkovateľa a certifikácie,

b) úradný odber vzoriek produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a úradný odber vzoriek produktov z konverzie u
prevádzkovateľa; úradne odobraté vzorky možno analyzovať len v určenom laboratóriu.

(2) Inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby nesmie

a) byť prevádzkovateľom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ani splnomocneným
zástupcom inej inšpekčnej organizácie,

b) vykonávať úradnú kontrolu u toho istého prevádzkovateľa viac ako tri bezprostredne po sebe nasledujúce roky alebo

c) vykonávať úradnú kontrolu prevádzkovateľa pre viac ako jednu inšpekčnú organizáciu.

(3) Inšpekčná organizácia je povinná písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť kontrolnému ústavu

a) zmenu skutočností uvedených v § 11 ods. 1 zapísaných v registri inšpekčných organizácií najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k
zmene došlo,

b) odobratie označenia alebo odobratie certifikátu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitných predpisov1) do
24 hodín od jeho odobratia,

c) porušenie povinnosti prevádzkovateľa klasifikované ako závažné alebo kritické,27a) ktoré zistí počas úradnej kontroly, do dvoch
pracovných dní od zistenia porušenia,

d) údaje potrebné na vypracovanie výročnej správy kontrolného ústavu,

e) zámer ukončiť svoju činnosť najmenej 60 dní pred dátumom ukončenia činnosti.

(4) Inšpekčná organizácia je povinná do 30 dní písomne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe oznámiť kontrolnému ústavu

a) uzavretie zmluvy o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s prevádzkovateľom,

b) zmenu údajov prevádzkovateľa zapísaných v registri prevádzkovateľov, ak ju zistí počas úradnej kontroly prevádzkovateľa,

c) porušenie povinnosti prevádzkovateľa klasifikované ako menej závažné,32a) ktoré zistí počas úradnej kontroly.

(5) Inšpekčná organizácia je povinná zverejňovať sadzobník poplatkov za výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa
osobitného predpisu.33)
(6) Inšpekčná organizácia je povinná viesť kontrolný spis v štátnom jazyku v prehľadnej a ucelenej podobe o každom
prevádzkovateľovi, s ktorým má uzavretú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie.

(7) Ak zmluva o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie stratí platnosť, inšpekčná organizácia je povinná odovzdať
kontrolný spis tej inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrie novú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a
certifikácie do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto inšpekčná organizácia požiada o odovzdanie kontrolného spisu; ak
prevádzkovateľ neuzavrie novú zmluvu s inšpekčnou organizáciou alebo inšpekčná organizácia nepožiada o odovzdanie kontrolného
spisu, na odovzdanie kontrolného spisu sa primerane použije § 12 ods. 3.

(8) Inšpekčná organizácia môže prevádzkovateľovi pri zistení neplnenia podmienok ekologickej poľnohospodárskej výroby pri úradnej
kontrole ukladať, meniť a rušiť opatrenia, ktorými ju poverí kontrolný ústav podľa § 4 písm. aa).

§ 14

Označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby
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(1) Produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike sa označujú podľa osobitných predpisov1) a možno ich
označiť aj grafickým znakom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorý je spolu s jeho opisom uvedený v prílohe.

(2) Označovaním produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia
osobitných predpisov34) o označovaní výrobkov.

§ 15

Konanie o povolení neekologických vstupov

(1) Neekologický vstup možno v ekologickej poľnohospodárskej výrobe použiť len na základe povolenia kontrolného ústavu. Na účely
tohto zákona sa neekologickým vstupom rozumie produkt alebo látka, ktorá nepatrí medzi produkty a látky povolené v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe a ktorú možno na základe povolenia kontrolného ústavu použiť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

(2) Žiadosť o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe podáva kontrolnému ústavu
prevádzkovateľ pred použitím neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo prevádzkovateľ podľa osobitného
predpisu,5) ktorý neekologický vstup uvádza na trh, pred jeho uvedením na trh; vzor žiadosti o povolenie neekologického vstupu
zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.

(3) Kontrolný ústav posúdi vhodnosť použitia neekologického vstupu do ekologickej poľnohospodárskej výroby a jeho súlad s
osobitnými predpismi.1)

(4) Ak je použitie neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe vhodné a je v súlade s osobitnými predpismi,1)
kontrolný ústav jeho použitie povolí do 30 dní od doručenia žiadosti. Kontrolný ústav určí v rozhodnutí o povolení použitia
neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe spôsob použitia, dobu použitia alebo rozsah použitia neekologického
vstupu.

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie použitia neekologického vstupu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorým
kontrolný ústav žiadosti nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.

(6) Ak je to v záujme ekologickej poľnohospodárskej výroby, kontrolný ústav môže neekologický vstup, ktorého použitie povolil, zaradiť
do zoznamu podľa § 4 písm. o).

§ 16

Konanie o povolení dočasného používania neekologických poľnohospodárskych zložiek pri výrobe spracovaných potravín z
ekologickej poľnohospodárskej výroby

(1) Neekologickú poľnohospodársku zložku možno pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby dočasne použiť len na
základe povolenia kontrolného ústavu na dočasné používanie neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z
ekologickej poľnohospodárskej výroby.6)
(2) Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva prevádzkovateľ kontrolnému ústavu; vzor žiadosti o povolenie podľa odseku 1
zverejňuje kontrolný ústav na svojom webovom sídle.

(3) Kontrolný ústav posúdi vhodnosť dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej
poľnohospodárskej výroby a jeho súlad s osobitnými predpismi.1)
(4) Ak je dočasné používanie neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby
vhodné a je v súlade s osobitnými predpismi,1) kontrolný ústav jej použitie povolí do 30 dní od doručenia žiadosti najviac na obdobie 6
mesiacov.

(5) Kontrolný ústav môže na základe žiadosti prevádzkovateľa o predĺženie povolenia podľa odseku 1 predĺžiť povolenie podľa odseku
1 najviac dvakrát. Na konanie o žiadosti o predĺženie povolenia sa primerane vzťahujú odseky 2, 4, 6 a 7.

(6) Kontrolný ústav bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 alebo odseku 5 zverejní informáciu o povolení dočasného
používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo informáciu o
predĺžení povolenia na svojom webovom sídle. Prevádzkovatelia sú odo dňa zverejnenia informácie podľa prvej vety oprávnení
používať neekologickú poľnohospodársku zložku pri výrobe potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby, na ktorú sa vzťahuje
povolenie podľa odseku 4 alebo odseku 5, počas doby platnosti povolenia.

(7) Odvolanie proti rozhodnutiu o žiadosti o povolenie dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe
potravín z ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo proti rozhodnutiu o predĺžení povolenia podľa odseku 1, ktorým kontrolný ústav
žiadosti nevyhovel alebo jej vyhovel len sčasti, nemá odkladný účinok.

(8) Kontrolný ústav oznámi Európskej komisii a iným členským štátom vydanie povolenia podľa odseku 1 a jeho predĺženie podľa
odseku 5.35)

Priestupky a iné správne delikty

§ 17
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky
produkt alebo potravina, ktorú uvádza na trh, pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby,

b) ako prevádzkovateľ

1. nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 1,
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2. vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 2,

3. nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),

4. nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou podľa §
10 ods. 1 písm. b) alebo ju neuzavrie podľa § 10 ods. 1 písm. c),

5. neinformuje vopred o

5.1. dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretej krajiny alebo produktu z konverzie z tretej krajiny podľa §
10 ods. 1 písm. d),

5.2. príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu podľa § 10 ods. 1 písm.
e),

6. marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,

7. neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo
vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole podľa § 10 ods. 2,

8. neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) alebo ich
označuje v rozpore s § 14 ods. 1,

9. neuhradí náklady spojené s výkonom úradnej kontroly podľa § 10 ods. 3, alebo

10. neplní alebo poruší opatrenie uložené kontrolným ústavom podľa § 4 písm. t) alebo inšpekčnou organizáciou podľa § 13 ods.
8.

(2) Kontrolný ústav uloží za priestupok

a) podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) prvého bodu, druhého bodu alebo štvrtého bodu až šiesteho bodu pokutu od 100 eur do
1000 eur,

b) podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu, siedmeho bodu až deviateho bodu alebo desiateho bodu pokutu od 200 eur do 2000 eur.

(3) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)
§ 18

(1) Prevádzkovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a) nepodá kontrolnému ústavu žiadosť o zmenu registrácie podľa § 8 ods. 1,

b) vykonáva činnosť v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ktorú nemá zapísanú v registri prevádzkovateľov podľa § 8 ods. 2,

c) nevykonáva ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 10 ods. 1 písm. a),

d) nemá uzavretú písomnú zmluvu o výkone úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie s inšpekčnou organizáciou podľa § 10
ods. 1 písm. b) alebo ju neuzavrie podľa § 10 ods. 1 písm. c),

e) neinformuje vopred o

1. dovoze produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretej krajiny alebo produktu z konverzie z tretej krajiny podľa § 10
ods. 1 písm. d),

2. príchode zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu podľa § 10 ods. 1 písm. e),

f) marí výkon úradnej kontroly vykonávanej inšpekčnou organizáciou prevádzkovateľa,

g) neuhradí inšpekčnej organizácii náklady na vykonávanie rozboru vzorky produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo
rozboru vzorky produktu z konverzie odobratej pri úradnej kontrole podľa § 10 ods. 2 alebo

h) neoznačuje produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike podľa osobitných predpisov1) alebo ich
označuje v rozpore s § 14 ods. 1,

i) neuhradí náklady spojené s výkonom úradnej kontroly podľa § 10 ods. 3,

j) neplní alebo poruší opatrenie uložené kontrolným ústavom podľa § 4 písm. t) alebo inšpekčnou organizáciou podľa § 13 ods. 8.

(2) Inšpekčná organizácia sa dopustí iného správneho deliktu, ak

a) inšpektor ekologickej poľnohospodárskej výroby poruší zákaz podľa § 13 ods. 2,

b) poruší oznamovaciu povinnosť podľa § 13 ods. 3 alebo ods. 4,

c) nezverejňuje sadzobník poplatkov za výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie podľa § 13 ods. 5,

d) nevedie kontrolný spis podľa § 13 ods. 6,

e) neodovzdá kontrolný spis tej inšpekčnej organizácii, s ktorou prevádzkovateľ uzavrel novú zmluvu o výkone úradnej kontroly
prevádzkovateľa a certifikácie, do desiatich dní odo dňa, keď o odovzdanie požiadala podľa § 13 ods. 7,

f) marí výkon auditu37) podľa § 4 písm. k) alebo

g) poruší povinnosť ustanovenú osobitnými predpismi.1)
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(3) Fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí iného správneho deliktu, ak v rozpore s týmto zákonom alebo v
rozpore s osobitnými predpismi1) používa klamlivú informáciu o tom, že poľnohospodársky produkt alebo potravina, ktorá nepochádza
z ekologickej poľnohospodárskej výroby a ktorú uvádza na trh, pochádza z ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(4) Právnická osoba, ktorej oprávnenia a povinnosti na výkon úradnej kontroly prevádzkovateľa a certifikácie zanikli podľa § 12 ods. 1,
sa dopustí iného správneho deliktu, ak neodovzdá do 30 dní odo dňa výmazu z registra inšpekčných organizácií kontrolnému ústavu
kontrolný spis podľa § 12 ods. 3.

(5) Kontrolný ústav uloží za iný správny delikt

a) podľa odseku 1 pokutu od 200 eur do 10 000 eur,

b) podľa odseku 2 alebo odseku 4 pokutu od 300 eur do 10 000 eur,

c) podľa odseku 3 pokutu od 500 eur do 50 000 eur.

(6) Pri ukladaní pokuty kontrolný ústav prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
konania a na súčinnosť osoby, ktorej sa má pokuta uložiť, s inšpekčnou organizáciou alebo kontrolným ústavom.

(7) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa kontrolný ústav dozvedel o porušení povinnosti,
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Pokuty za iné správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

§ 19
(1) Kontrolný ústav môže v rozhodnutí o uložení pokuty uložiť tomu, kto sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu,
povinnosť, že v určenej lehote vykoná opatrenie podľa osobitného predpisu1) na odstránenie následkov protiprávneho konania, za
ktoré mu je uložená pokuta.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, ak v rozhodnutí nie je určená
dlhšia lehota jej splatnosti.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 20
Na konanie o registrácii do registra prevádzkovateľov podľa § 7, konanie o zmene registrácie podľa § 8, konanie o výmaze z registra
prevádzkovateľov podľa § 9 okrem § 9 ods. 2 písm. b) až d), konanie o zápise právnickej osoby do registra inšpekčných organizácií
podľa § 11, konanie o výmaze z registra inšpekčných organizácií podľa § 12 okrem § 12 ods. 2 písm. d) až f), konanie o povolení
neekologických vstupov podľa § 15 a konanie o povolení dočasného používania neekologickej poľnohospodárskej zložky pri výrobe
spracovaných potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa § 16 sa vzťahuje správny poriadok, ak § 7 ods. 2 a 3, § 11 ods.
3 a 4, § 15 ods. 4 a § 16 ods. 4 neustanovujú inak, okrem § 62 až 64 správneho poriadku.

§ 21
(1) Register prevádzkovateľov a register inšpekčných organizácií podľa doterajšieho zákona sa považujú za register prevádzkovateľov
a register inšpekčných organizácií podľa tohto zákona.

(2) Konania začaté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021, ktoré sa právoplatne neskončili do 31. decembra 2021, sa
dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021.

(3) Prevádzkovatelia a inšpekčné organizácie sú povinné prispôsobiť svoje právne pomery tomuto zákonu do 31. marca 2022.

§ 21a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2023

Konania začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2023 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. marca 2023.

§ 22
Zrušuje sa zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.

§ 23
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. 
 
Boris Kollár v. r. 
 
Igor Matovič v. r.

Príloha k zákonu č. 282/2020 Z. z.

GRAFICKÝ ZNAK EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY
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Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach
vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky
zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č.
396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady
(ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS,
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7. 4. 2017) v platnom
znení. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní
produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14. 6. 2018) v platnom
znení.

2) Čl. 100 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

3) Čl. 103 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

4) Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
5) Čl. 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

6) Čl. 25 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

7) Čl. 22 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

8) Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. 
Čl. 40 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
9) Čl. 109 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

10) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. 
Čl. 40 ods. 10 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

11) Čl. 37 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. 
Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025) (01 5253).

12) Čl. 3 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

13) Čl. 34 až 36 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
14) Čl. 39 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

15) Čl. 26 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

16) Čl. 43 a 51 až 53 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

17) Čl. 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
17a) Čl. 41 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení. 
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu
v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 62, 23. 2. 2021).

17b) Čl. 138 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. 
Čl. 29 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení. 
Príloha I ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/279.

17c) Čl. 3 ods. 38, čl. 59, 60 a 61 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

17d) Čl. 64 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

17e) Čl. 62 a 63 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
17f) Čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa toho, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sú produkty ekologickej poľnohospodárskej
výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta
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úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 (Ú. v. EÚ L 461,
27. 12. 2021).

17g) Čl. 48 písm. h) nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

17h) Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/625 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
17i) Čl. 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

18) § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

19) Čl. 3 ods. 32 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

20) § 19a zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
21) § 13 ods. 4 písm. a), c) a f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonovv znení zákona č. 150/2017 Z. z.

22) § 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

23) § 5 zákona č. 505/2009 Z. z.

24) § 5 ods. 5 zákona č. 505/2009 Z. z.

25) STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020)
(01 5260).
26) STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC
17065) (01 5256).

27) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27a) Čl. 8 písm. b) a príloha I ods. 1 písm. b) a c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/279.

28) Čl. 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

28a) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1013 zo 16. apríla 2019 o oznámeniach vopred, pokiaľ ide o zásielky určitých kategórií
zvierat a tovaru vstupujúcich do Únie (Ú. v. EÚ L 165, 21. 6. 2019).
28b) Čl. 133 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení. 
Čl. 2 ods. 36 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému
riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14. 10. 2019) v platnom znení. 
Čl. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a
oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Ú. v. EÚ L
461, 27. 12. 2021) v platnom znení. 
Čl. 4 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2305.

28c) Príloha k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/2306 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a
produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii (Ú. v. EÚ L 461, 27. 12. 2021)
v platnom znení.

28d) Príloha č. 4 kapitola I. nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.

29) § 9 ods. 3 zákona č 505/2009 Z. z.
30) Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a
dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

31) Napríklad § 31 až 33b Občianskeho zákonníka, § 566 až 576 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1 Zákonníka práce.

32) Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.

32a) Čl. 8 písm. b) a príloha I ods. 1 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/279.

33) Čl. 79 až 82 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
34) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 271/2005 Z.
z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon) v znení zákona č. 177/2018 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov.

35) Čl. 25 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 v platnom znení.
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36) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

37) Čl. 33 nariadenia (EÚ) 2017/625 v platnom znení.
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