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NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1450
ze dne 27. června 2022,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o používání
konvenčního bílkovinného krmiva v ekologické živočišné výrobě v důsledku invaze Ruska na
Ukrajinu
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 písm. b)
a c) uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Invaze Ruska na Ukrajinu dne 24. února 2022 má závažné důsledky pro dodávky ekologického bílkovinného
krmiva do několika členských států, neboť Ukrajina byla jedním z hlavních dodavatelů tohoto krmiva pro
ekologický chov prasat a drůbeže v uvedených členských státech.

(2)

Nedostatečná dostupnost ekologického bílkovinného krmiva v uvedených členských státech ohrožuje kontinuitu
ekologické produkce starších kategorií prasat a drůbeže z ekologické produkce, na něž se nevztahují výjimky
stanovené v příloze II části II bodě 1.9.3.1 písm. c) a bodě 1.9.4.2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848, jež umožňují
krmit mladé jedince maximálně 5 % konvenčního bílkovinného krmiva.

(3)

Je proto vhodné umožnit členským státům, které uznaly tuto situaci jako katastrofickou v souladu s čl. 1 odst. 1
nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146 (2), aby se dočasně odchýlily od ustanovení přílohy II části II bodu
1.4.1 písm. b) nařízení (EU) 2018/848, jež vyžaduje, aby hospodářská zvířata z ekologického chovu byla krmena
ekologickým krmivem či krmivem z přechodného období, a to rozšířením výjimek stanovených v příloze II části II
bodě 1.9.3.1 písm. c) a bodě 1.9.4.2 písm. c) nařízení (EU) 2018/848 na starší kategorie prasat a drůbeže.

(4)

Pro účely transparentnosti a kontrol je nezbytné, aby byly informace o udělených výjimkách jednotným způsobem
sdíleny mezi členskými státy a Komisí prostřednictvím počítačového systému.

(5)

Je nezbytné zajistit, aby hospodářské subjekty, kterým byly výjimky uděleny, splňovaly podmínky uvedených
výjimek.

(6)

Pro účely kontrol by hospodářské subjekty měly uchovávat doklady prokazující, že jim byly uvedené výjimky
uděleny a že splňují podmínky, které jsou s nimi spojeny.

(7)

Toto nařízení by se mělo použít se zpětnou účinností ode dne 24. února 2022, tedy ode dne invaze Ruska na
Ukrajinu,

(1) Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.
(2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2146 ze dne 24. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o výjimečná pravidla produkce v ekologické produkci (Úř. věst. L 428, 18.12.2020, s. 5).
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PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
1.
V členských státech, které uznaly nedostatečnou dostupnost ekologického bílkovinného krmiva po invazi Ruska na
Ukrajinu dne 24. února 2022 jako katastrofickou situaci v souladu s čl. 1 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU)
2020/2146, mohou příslušné orgány rozšířit výjimky stanovené v příloze II části II bodě 1.9.3.1 písm. c) a bodě 1.9.4.2
písm. c) nařízení (EU) 2018/848 na kategorie prasat a drůbeže starší než kategorie uvedené ve zmíněných písmenech,
pokud se tyto výjimky použijí:
a) na omezenou dobu a ne déle, než je nezbytné, a v žádném případě ne déle než 12 měsíců;
b) na všechny dotčené hospodářské subjekty v oblasti ekologické produkce prasat nebo drůbeže.
2.
Použitím výjimek uvedených v odstavci 1 není dotčena platnost certifikátů uvedených v článku 35 nařízení (EU)
2018/848 během období, kdy se výjimky uplatňují, za předpokladu, že dotčené hospodářské subjekty splňují podmínky,
za kterých byly výjimky uděleny.
Článek 2
1.
Členské státy neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o výjimkách povolených jejich příslušnými orgány
podle čl. 1 odst. 1 prostřednictvím počítačového systému poskytnutého Komisí, který umožňuje výměnu elektronických
dokumentů a informací.
2.
Každý hospodářský subjekt, na něhož se udělené výjimky vztahují, uchová doklady týkající se uvedených výjimek
a doklady o použití těchto výjimek během období, po které tyto výjimky platí.
3.
Příslušné orgány nebo v příslušných případech kontrolní orgány nebo kontrolní subjekty členských států ověří, že
hospodářské subjekty splňují podmínky udělených výjimek.
Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 24. února 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. června 2022.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

