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1. Skratky  

 

COI –  je certifikát o inšpekcii uvedený v čl. 45 písm. b) (iii) Nariadenia 2018/848 

vzťahujúci sa na jednu zásielku, 

čl. – článok, 

EPV – ekologická poľnohospodárska výroba, 

EÚ – európska únia, 

GMO – geneticky modifikované organizmy,  

HZ – hospodárske zvieratá, 

IO  – oprávnená inšpekčná organizácia, 

K – kritické nedodržiavanie súladu, 

MP – metodický pokyn, 

MZ - menej závažné nedodržiavanie súladu, 

OOEPV - Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby, 

RMM – rastlinný množiteľský materiál, 

RV – rastlinná výroba, 

SR – Slovenská republika,  

TRACES -  Obchodný kontrolný a expertný systém, 

ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (príslušný 

orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu podľa § 4 písm. a) Zákona), 

Z - závažné nedodržiavanie súladu, 

Zákon - Zákon č. 282/2020 Z. z. zo 17. septembra 2020 o ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe v platnom znení,  

ŽV – živočíšna výroba, 

Nariadenie 2018/848 – 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 v znení 

neskorších predpisov, 

Nariadenie 2017/625 - 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) Nariadenie 

Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá 

implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní 

ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu 

v znení neskorších predpisov, 

VNK 2021/1165 - Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, 

ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy v znení neskorších predpisov, 

DNK 2020/1794 - Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1794 zo 16. septembra 

2020, ktorým sa mení časť I prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 Európskeho parlamentu 

a Rady, pokiaľ ide o používanie rastlinného množiteľského materiálu z konverzie a 

neekologického rastlinného množiteľského materiálu v znení neskorších predpisov, 
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DNK 2020/2146 - Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2146 z 24. septembra 2020, 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o 

mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších 

predpisov, 

VNK 2021/2307 – Vykonávacie Nariadenie 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 v znení neskorších predpisov,  

DNK 2021/771 – Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, 

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením 

osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných 

kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín 

prevádzkovateľov v znení neskorších predpisov,  

DNK 2021/2306 - Delegované Nariadenie 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 z ekologickej 

poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako 

aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii v znení neskorších predpisov, 

VNK 2021/279 - Vykonávacie Nariadenie 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, 

VNK 2020/464 - Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, 

ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely 

konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, 

ktoré majú poskytovať členské štáty. 

 

2. Definície 

 

Inšpektor IO – osoba v zmluvnom vzťahu k IO vykonávajúca kontrolu prevádzkovateľov 

v systéme EPV (§ 13 ods. 1, 2 Zákona). Inšpektor IO musí mať primeranú kvalifikáciu, 

školenia, skúsenosti a musí dostatočne poznať požiadavky na kontrolu, ktorú má 

vykonávať, 

Kontrola – vykonávaná činnosť, ktorá pozostáva z dokladovej kontroly, kontroly 

totožnosti, fyzickej kontroly v prípade podozrenia na rizikovosť aj z odobratia  vzoriek pre 

analýzu, zhotovenie fotodokumentácie, 

Metodický pokyn - zdokumentovaný spôsob vykonávania určenej činnosti vydaný 

OOEPV pre potreby zjednotenia a usmernenia činností, ktoré vykonávajú IO alebo 

prevádzkovatelia EPV v rámci SR, 

Nedodržiavanie súladu – je akékoľvek nedodržiavanie súladu platnej legislatívy v EPV. 

Nedodržiavanie súladu možno klasifikovať na menej závažné, závažné a kritické, 

Menej závažné nedodržiavanie súladu (MZ) - je preukázané nedodržiavanie súladu, 

ktoré nemá vplyv na integritu produktov v EPV alebo z konverzie, je možná 

vysledovateľnosť produktu (napr. porušenie administratívneho alebo fyzického charakteru, 

ktoré neovplyvňuje BIO kvalitu,...) (Príloha I ods. 1 písm. a) VNK 2021/279), 

Závažné nedodržiavanie súladu (Z) – prípady preukázaného nedodržiavania súladu 

ovplyvňujúce integritu produktov EPV alebo z konverzie, prípadne prevádzkovateľ včas 

neodstránil menej závažné nedodržiavanie súladu, je možná vysledovateľnosť produktu 
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(napr.: použitie nepovolených vstupov do EPV – zásahy na zvieratách, nákup zvierat, 

neekologické osivá,...) (Príloha I ods. 1 písm. b) VNK 2021/279), 

Kritické nedodržiavanie súladu (K) – prípady preukázaného nedodržiavania súladu 

ovplyvňujúce integritu produktov EPV alebo z konverzie, prípadne prevádzkovateľ 

nenapravil predchádzajúce závažné nedodržiavania súladu, nie je možná vysledovateľnosť 

produktu (napr.: použitie nepovolených vstupov do EPV - hnojivá, krmivá, prípravky na 

ochranu rastlín, použite GMO na akejkoľvek úrovni EPV,...) (Príloha I ods. 1 písm. 

c) VNK 2021/279), 

Prevádzkovateľ - je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie 

dodržiavania tohto nariadenia na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie, ktoré sú 

pod jej kontrolou (Nariadenie 2018/848, čl. 3, ods. 13), 

Príslušný orgán – ústredný orgán členského štátu zodpovedný za organizovanie úradných 

kontrol v oblasti EPV, v súlade s ustanoveniami Nariadenie 2018/848 alebo akýkoľvek iný 

orgán, na ktorý bola táto právomoc prenesená; prípadne zahŕňa aj zodpovedajúci orgán 

tretej krajiny (podľa č. 3 ods. 3. Nariadenie 2017/625). 

 

 

3. Účel a rozsah pôsobnosti 

 

Pri výkone delegovaných činností IO v SR, IO zaznamenáva rôzne prípady nedodržiavania 

súladu v EPV. Účelom tohto MP je rozpísanie jednotlivých prípadov nedodržiavania súladu 

a zjednotenie opatrení, ktoré majú IO uplatňovať pri vyhodnocovaní nedodržiavania súladu. 

Tento MP je vypracovaný v súlade s požiadavkami uvedenými v čl. 41 ods. 4 Nariadenia 

2018/848. 

 

Týmto MP sa riadia IO oprávnené na výkon kontroly a certifikácie v EPV v SR. 

 

4. Katalóg opatrení pre prípady zistení 

 

IO sa pri výkone svojej činnosti stretáva s rôznymi druhmi nedodržiavania súladu, pri 

ktorých dochádza k preukázanému nedodržiavaniu súladu v EPV. Nedodržiavania súladu sa na 

základe klasifikácie závažnosti delia na menej závažné, závažné a kritické, pričom podľa čl. 8 

písm. b) VNK 2021/279 sa zohľadňuje: 

i) uplatňovanie opatrení predbežnej opatrnosti uvedených v článku 28 ods. 1 Nariadenie 

2018/848 a vlastné kontroly uvedené v článku 9 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625; 

ii) vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z 

konverzie; 

iii) schopnosť systému vysledovateľnosti lokalizovať príslušný produkt resp. produkty v 

dodávateľskom reťazci; 

iv) odpoveď na predchádzajúce žiadosti príslušného orgánu alebo prípadne štátnej 

inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie. 

Povinnosti pre IO v prípadoch nedodržiavania súladu sú rozpísané v § 13 ods. 3 zákona. Na 

každé preukázané nedodržiavanie súladu musí byť vydané aj opatrenie. Povinnosti IO voči 

zahraničným IO v prípadoch nedodržiavania súladu sú rozpísané v čl. 41, 42, 43 Nariadenie 

2018/848. 

IO na základe tohto MP musí každé nedodržiavanie súladu zdokumentovať a vyhodnotiť 

ako menej závažné, závažné alebo kritické. Ku každému nedodržiavaniu súladu 

u prevádzkovateľa IO udelí opatrenie, ktorého plnenie odkontroluje inšpektor IO pri 

ďalšej fyzickej alebo dodatočnej kontrole prevádzkovateľa.  
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Nahlasovanie preukázaného nedodržiavania súladu na príslušný orgán prebieha v súlade 

so Zákonom a 1x mesačne formou mesačného hlásenia zo strany IO, ktoré IO zasiela 

elektronicky, prípadne v tlačenej, papierovej forme na príslušný orgán najneskôr do 10 dňa 

nasledujúceho mesiaca na:  

 e-mail: ekologia@uksup.sk, alebo 

 ÚKSÚP Bratislava, Odbor OEPV, Matúškova 21, 833 16  Bratislava 

Mesačné hlásenie musí obsahovať všetky preukázané nedodržiavania súladu zistené 

inšpektormi IO počas výkonu kontrol u prevádzkovateľov spolu s udelenými opatreniami zo 

strany IO.  

V prípade zistenia závažného a/alebo kritického nedodržiavania súladu u prevádzkovateľa 

postupuje IO nasledovne: IO je povinná preukázané nedodržiavanie súladu v zmysle Zákona 

oznámiť na príslušný orgán a odstúpiť spolu s podkladovými dokumentami na následné 

riešenie. Závažné a kritické nedodržiavanie súladu IO oznamujú na príslušný orgán e-mailom 

na adresu: ekologia@uksup.sk, dominika.mikusova@uksup.sk.  

Následnú kompletnú dokumentáciu k jednotlivým porušeniam odstúpi IO na príslušný 

orgán v rámci riešenia konkrétneho nedodržania súladu, prípadne na vyžiadanie zo strany 

príslušného orgánu (§ 13 ods. 3). 

Dodržiavanie tohto MP sa bude preverovať v rámci kontroly mesačných hlásení IO, ako aj 

v rámci výkonu ročnej inšpekcie v IO  (čl. 33 Nariadenie 2017/625 a čl. 40 Nariadenie 

2018/848). 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

Tento MP nahrádza v plnom rozsahu MP 01/2022 Katalóg opatrení pre prípady 

nedodržania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v SR “ zo dňa 27.01.2022.  

 

Najbližšia revízia: 01/2025. 

 

6. Prílohy 

 

Príloha č. 1: Katalóg opatrení 

 

  

mailto:ekologia@uksup.sk
mailto:ekologia@uksup.sk
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Príloha č. 1 

Katalóg opatrení 

 

 

Klasifikácia opatrení:  
- 1 – vydané opatrenie, ktoré sa odstupuje na príslušný orgán v mesačnom hlásení (Menej závažné nedodržanie súladu). Takéto opatrenie 

uloží IO na každé nedodržanie súladu, pričom môže dôjsť aj k zvýšeniu rizikovosti prevádzkovateľa. V prípade, že sa rovnaké nedodržiavanie 

súladu identifikuje u prevádzkovateľa opakovane na ďalšej kontrole, automaticky sa preklasifikuje na závažné/kritické nedodržanie súladu (2), 

ktoré IO odstupuje na príslušný orgán na riešenie, 

- 2 – vydané opatrenie, ktoré sa odstupuje na príslušný orgán spolu s podkladovými dokumentami na ďalšie riešenie (Závažné/Kritické 

nedodržanie súladu) 

- 3 – sankčná konverzia (Závažné/Kritické nedodržiavanie súladu) - sankčná konverzia na RV, alebo ŽV u prevádzkovateľa (nefinančná 

sankcia), ktorú IO odstupuje na príslušný orgán s návrhom zmeny doby konverzie. Sankčná konverzia sa v ŽV uplatňuje na dotknutú 

kategóriu/druh zvierat a v RV na dotknutý pôdny diel. 

- 4 – odstránenie označenia (Závažné/Kritické nedodržiavanie súladu) - pri aplikácii tohto opatrenia sa prípad odstupuje na príslušný orgán 

za účelom udelenia sankcie. Odstránenie označenia môže zahŕňať aj odobratie certifikátu, prípadne prerušenie konania v procese certifikácie 

z dôvodu zistenia porušenia, 

- 5 – odber vzorky - v niektorých prípadoch (Závažné/Kritické nedodržanie súladu) je potrebný odber vzoriek k dokazovaniu porušenia 

pravidiel EPV. Odber vzorky je na aktuálnom posúdení stavu inšpektorom IO. 

 

Poznámka:  
Pri vyhodnocovaní nedodržiavania súladu IO, môže nastať prípad, že sa pri jednom nedodržaní súladu poruší viacero článkov z právnych 

predpisov. V takýchto prípadoch IO postupuje v súlade s najprísnejším opatrením, ktoré je uvedené v spojení s nedodržaním súladu. Inšpektor 

vyhodnocuje súlad s Nariadením 2018/848 a k nemu prislúchajúcim delegovaným a vykonávacím aktom. Pri identifikovaní nesúladu mimo 

rozsahu katalógu vydá opatrenie (1) klasifikované ako menej závažné (MZ). 
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Katalóg opatrení  

 

Nedodržiavanie súladu Legislatíva Klasifikácia Opatrenia Poznámky 

Všeobecná časť 
Neplnenie opatrení udelených zo strany IO  Z 2  

Používanie GMO, produktov vyrobených z GMO 

pomocou GMO, s vylúčením veterinárnych liekov 

čl. 5 písm. f) bod iii) 

Nariadenie 2018/848, čl. 11 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4 

 

3 – v prípade RV a pri kŕmení 

v ŽV 

Klamlivé označenie produktov čl. 30 Nariadenie 2018/848, 

čl. 33 ods. 1 Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť I 

ods. 1.7.1. a 1.7.2. 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 1.2.2. 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4 3 – v prípade nedodržania 

konverzie 

Neoverenie certifikátov pri príjme bioproduktov čl. 35 ods. 6 Nariadenie 

2018/848 

Z 2  

Na bio produkte nie je správne označenie 

ekologickej výroby 

čl. 32, 33 Nariadenie 

2018/848, Príloha V 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Prevádzkovatelia  nezabezpečili, aby sa ekologické 

produkty prepravovali do iných jednotiek, vrátane 

veľkoobchodníkov a maloobchodníkov, vo 

vhodnom balení, v kontajneroch alebo dopravných 

prostriedkoch bez manipulácie s uzáverom alebo 

bez jeho poškodenia, a označených etiketou 

Príloha III ods. 2 

Nariadenie 2018/848 

 

Z 2, 4  

Prevádzkovateľ nevedie záznamy týkajúce sa 

výsledkov overení pri príjme produktov z tretej 

krajiny    

Príloha III ods. 6 

Nariadenia 2018/848 

MZ 1  

Skladovanie nezabezpečuje identifikáciu 

produktov, skladovanie iných produktov ako 

povolených podľa nariadenia, neoddelenie 

čl. 9 ods. 10, čl. 23 

Nariadenie 2018/848, 

Z 2  
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skladovania bio produktov od neekologických 

produktov. Neoddelenie produktov používaných 

alebo vyrobených v ekologických a konverzných 

jednotkách od produktov používaných alebo 

vyrobených v neekologických jednotkách. 

Príloha III ods. 7 

Nariadenie 2018/848 

Vo výrobnej jednotke alebo v priestoroch sa 

nevedie dostatočná evidencia zásob a účtovná 

evidencia 

čl. 38 ods. 3 Nariadenie 

2018/848, čl. 39 ods. 1 

písm. a) Nariadenie 

2018/848, čl. 3 DNK 

2021/771 

MZ 1  

Prevádzkovateľ neoznámil kontrolnému ústavu 

a inšpekčnej organizácii každú zmenu údajov 

§ 8 ods. 1 Zákona MZ 1  

Vykonávanie neregistrovanej činnosti v EPV  § 8 ods. 2 Zákona, 

čl. 34 ods. 1 Nariadenia 

2018/848 

Z 2, 4   

Prevádzkovateľ neumožnil vykonanie úplnej 

kontroly  vo všetkých prevádzkach 

čl. 15 Nariadenie 2017/625, 

čl. 39  Nariadenia 2018/848 

Z 2, 4  

Prevádzkovateľ uviedol produkt na trh aj napriek 

zisteniu, alebo podozreniu, že produkt z EPV 

nespĺňa legislatívne požiadavky.  

čl. 27 Nariadenie 2018/848 

 

K 2, 4  

Prevádzkovateľ neprijal na každom stupni výroby, 

prípravy a distribúcie opatrenia predbežnej 

opatrnosti 

čl. 9 ods. 6 Nariadenie 

2018/848, čl. 28 Nariadenie 

2018/848, čl. 39 ods. 1 

písm. c) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Použitie iných ako povolených čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov 

čl. 24 ods. 1 písm. e), f), g) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť I  ods. 1.11. 

Nariadenie 2018/848, čl. 5 

VNK 2021/1165, Príloha 

IV VNK 2021/1165, 

Príloha II časť II ods. 

K 2, 4  3 – v prípade potreby 

5 - na zváženie IO 
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1.5.1.6. Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť II 

ods. 1.9.6.3. písm. a) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť III ods. 

3.1.4.1. písm. f) Nariadenie 

2018/848, čl. 12 ods. 1 

VNK 2021/1165, Príloha II 

časť IV ods. 2.2.3. 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť V ods. 2.4. 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť VII ods. 1.4. 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha III ods. 7.5. 

Nariadenie 2018/848 

Rastlinná výroba 
Nedodržiavanie osobitných zásad uplatniteľných na 

farme 

čl. 6 písm. a) - i) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Nedodržiavanie pestovania rôznych, ľahko 

odlíšiteľných odrôd (paralelné pestovanie) 

čl. 9 ods. 7 písm. b) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Nedodržanie viacročnej rotácie plodín čl. 6 písm. d) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Používanie nepovolených hnojív a pôdnych 

pomocných látok 

čl. 24 ods. 1 písm. b) 

Nariadenie 2018/848, čl. 2 

VNK 2021/1165, Príloha 

II  VNK 2021/1165 

K 2, 3, 4 5 - na zváženie IO 

Používanie techník v rastlinnej výrobe, kvôli ktorým 

prišlo ku kontaminácii životného prostredia 

Príloha II časť I ods. 1.6. 

Nariadenie 2018/848 

Z 2  

Používanie nepovolených chemických prípravkov 

na ochranu rastlín  

čl. 24 ods. 1 písm. a) 

Nariadenie 2018/848, čl. 1 

VNK 2021/1165, Príloha I 

K 2, 3, 4 5 - na zváženie IO 
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VNK 2021/1165, Príloha II 

časť 1 ods. 1.10.2  

Nariadenie 2018/848  

Použitie neekologického osiva/sadiva (nemoreného, 

prípadne moreného povolenými prípravkami) bez 

udelenej individuálnej výnimky alebo na ktoré sa 

nevzťahuje všeobecná výnimka 

čl. 12 Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť 1 

ods. 1.8.5. Nariadenie 

2018/848, 

Príloha ods. 1 DNK 

2020/1794 

MZ 1  

Použitie neekologického osiva/sadiva (moreného 

nepovolenými prípravkami)  

Príloha II časť 1 ods. 

1.8.5.3 Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3,4   

Neinformovanie IO o pláne rastlinnej produkcie 

s uvedením rozpisu podľa pozemkov 

čl. 39 ods. 1 písm. b) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Neaktuálnosť záznamov o rastlinnej výrobe  Príloha II časť 1 ods. 1.12 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Porušenie zákazu hydroponickej výroby/pestovania 

rastlín 

Príloha II časť 1 ods. 1.2 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Živočíšna výroba 
Šklbanie živej hydiny Príloha II časť II ods. 

1.9.4.3 Nariadenie 

2018/848, 

  

K 2, 3, 4  

Chov HZ bez primeranej veterinárnej starostlivosti  Príloha II časť II ods. 

1.5.2. Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu hydiny 

Príloha II časť II ods. 

1.9.4.4. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3, 4  

Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu pre HD, ovce, kozy a koňovité 

zvieratá 

Príloha II časť II ods. 

1.9.1.2. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3, 4  
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Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu pre raticovú zver 

Príloha II časť II ods. 

1.9.2.2. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3, 4  

Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu pre ošípané 

Príloha II časť II ods. 

1.9.3.2. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3, 4  

Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu pre králiky 

Príloha II časť II ods. 

1.9.5.2. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3, 4  

Nedodržanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu (len nedostatočná podstielka a  

hladká šmykľavá podlaha) 

Príloha II časť II ods. 

1.9.1.2. písm. a) a b) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.2.2. písm. c) a d) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.3.2. písm. a) a b) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.4.4. písm. a) Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť II 

ods. 1.9.5.2. písm. a) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Kŕmenie HZ neekologickými surovinami, ktoré nie 

sú povolené na kŕmenie v EPV. 

čl. 6 písm. m) Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť II 

ods. 1.4.1. písm. b) i) 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 3, 4  

Nedodržanie obdobia kŕmenia mláďat prednostne 

materským mliekom 

čl. 14 ods. 3 písm. a) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.4.1. písm. g) Nariadenie 

2018/848, kapitola II čl. 2, 

5, 9 a 17 VNK 2020/464 

Z 2, 4  
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Nedodržanie všeobecných pravidiel výroby na 

farme 

čl. 14 Nariadenie 2018/848 MZ 1  

Chov HZ bez prístupu na voľné plochy čl. 6 písm. l Nariadenie 

2018/848, 

Príloha II časť II ods. 1.7.3. 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 3, 4  

Neoddelenie ekologického a neekologického chovu 

zvierat, zmiešanie zvierat 

čl. 9 ods. 7 písm. a) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Nedodržanie zaťaženia HZ (170 kg dusíka/ha/rok), 

prekročenie povoleného množstva HZ a tým bolo 

zistené nadmerné spásanie, rozdupávanie pôdy, 

erózia alebo znečistenie, spôsobné HZ alebo 

v dôsledku aplikácie ich hnoja 

Príloha II časť I ods. 1.9.4. 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.6.6., 1.7.4. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Nákup HZ nad rozsah udelenej výnimky/povolenia, 

nákup HZ bez výnimky/povolenia  

Príloha II časť II ods. 

1.3.4. Nariadenie 

2018/848, čl. 22 

Nariadenie 2018/848, čl. 3 

ods. 2 DNK 2020/2146 

MZ 1, 4 3 - len dotknutá kategória HZ 

v prípade preklasifikácie na 2 

Nedodržiavanie osobitných podmienok ustajnenia 

a postupov chovu u prevádzkovateľa  

Príloha II časť II ods. 1.6. 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 3  

Zistené podávanie hormónov alebo podobných 

látok, ktoré nesúvisia s veterinárnou terapeutickou 

liečbou povolenou v EPV. 

Príloha II časť II ods. 

1.3.2. písm. b) Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť II 

ods. 1.5.1.4. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Chov HZ izolovane a bezdôvodné väzné ustajnenie Príloha II časť II ods. 

1.7.5. Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Nie je zabezpečená minimálna doba prepravy HZ 

 

Príloha II časť II ods. 

1.7.1., 1.7.6. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  
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Zistené mrzačenie a utrpenie HZ Príloha II časť II ods. 

1.7.7., 1.7.9. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 4  

Chov hydiny bez prístupu na voľné plochy Príloha II časť II ods. 

1.9.4.4. písm. d) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 3  

Prevádzkovateľ EPV nevedie evidenciu o režime 

kŕmenia 

Príloha II časť II ods. 

1.4.4. Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Zásahy na zvieratách vykonané bez povolenia 

príslušným orgánom. Pričom zásahy na HZ vykonal 

kvalifikovaný pracovník 

Príloha II časť II ods. 

1.7.8. Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Zásahy na zvieratách vykonané bez povolenia 

príslušným orgánom. Pričom zásahy na HZ vykonal 

nekvalifikovaný pracovník 

Príloha II časť II ods. 

1.7.8. Nariadenie 2018/848 

Z 2  

Použitie elektrickej stimulácie alebo alopatických 

sedatív na donucovanie HZ 

Príloha II časť II ods. 

1.7.11. Nariadenie 

2018/848 

K 2 

 

 

Kŕmenie HZ krmivom z konverzie nad povolené % Príloha II časť II ods. 

1.4.3. Nariadenie 2018/848 

Z 2, 3  

Kŕmenie HZ krmivom nad povolené % Príloha II časť II ods. 

1.9.1.1. písm. a), f) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.2.1. písm. a) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.3.1. písm. a) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť II ods. 

1.9.4.2. písm. a) 

Nariadenie 2018/848, 

MZ 1 3 - v prípade preklasifikácie 

na 2  
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Príloha II časť II ods. 

1.9.5.1. písm. a) 

Nariadenie 2018/848 

Liečenie zvierat chemicky syntetizovanými 

alopatickými liekmi alebo antibiotikami mimo 

dohľadu a  súhlasu veterinárneho lekára 

Príloha II časť II ods. 

1.5.1.3. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Predaj produktov, pochádzajúcich zo zvierat 

liečených chemicky syntetizovanými alopatickými 

liekmi alebo antibiotikami, ako „BIO“ produktov 

Príloha II časť II ods. 

1.5.2.4. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Použitie nepovolených veterinárnych liekov 

a nedodržanie ochrannej doby 

Príloha II časť II ods. 

1.5.2.5. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Kŕmenie neekologickým krmivom bez povolenia 

príslušného orgánu – katastrofické okolnosti 

čl. 22 Nariadenie 

2018/848, čl. 3 ods. 3 a 5 

DNK 2020/2146  

Z 2, 3, 4  

Prevádzkovatelia nevedú záznamy alebo 

dokumentáciu o pôvode zvierat, s identifikáciou 

zvierat v súlade s príslušnými systémami 

Príloha II časť II ods. 

1.3.4.5. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Zber voľne rastúcich rastlín 
Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí z oblastí, 

ktoré boli ošetrené prípravkami, ktoré nie sú 

povolené v EPV počas posledných 3 rokov. 

Príloha II časť I ods. 2.2., 

písm. a) Nariadenie 

2018/848 

K 2, 4 3 – v prípade, že zber sa 

realizuje na vlastnom 

registrovanom pozemku 

Zber má vplyv na stabilitu prirodzeného biotopu a 

na zachovanie druhov v oblasti zberu 

Príloha II časť I ods. 2.2., 

písm. b) Nariadenie 

2018/848 

Z 2  

Neoddelenie ekologického a neekologického zberu 

produktov bez prijatia vhodných opatrení na 

zabránenie možného zmiešania alebo zámeny 

čl. 38 ods. 1 písm. c) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha III ods. 1 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Chov včiel 
Nedodržanie všeobecných pravidiel výroby na 

farme 

čl. 9 Nariadenie 2018/848 MZ 1  
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Obnova včelstiev, včelích matiek a rojov z 

neekologických chovov za rok je vyššia ako 20%  

Príloha II časť II ods. 

1.3.4.2. 

MZ 1 3 - v prípade preklasifikácie 

na 2 

Včelíny sú umiestnené tak, že nie je možné dodržať 

ochranný okruh 3 km od miesta, kde sú včelíny 

umiestnené alebo v oblasti, kde nie je možný chov 

včiel v EPV 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.5. písm. c) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 3, 4  

Úle sú vyrobené z materiálu  neprírodného pôvodu Príloha II časť II ods. 

1.9.6.5. písm. d) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Použitie neekologického včelieho vosku  Príloha II časť II ods. 

1.9.6.5. písm. e) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1 3 - v prípade preklasifikácie 

na 2 

Použitie syntetických repelentov pri vytáčaní medu Príloha II časť II ods. 

1.9.6.5. písm. g) 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Zistené vytáčania medu z plodových plástov Príloha II, časť II, ods. 

1.9.6.5., písm. h) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Ničenie včiel v plástoch ako spôsob súvisiaci so 

zberom včelích produktov 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.4. písm. a) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Použitie nepovoleného dezinfekčného prostriedku 

na čistenie a dezinfekciu včelínov 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.3. písm. b) 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Nepovolené zásahy na včelách Príloha II časť II ods. 

1.9.6.4. písm. b) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 3  

Používanie ekologického medu alebo ekologických 

cukrových sirupov alebo ekologického cukru na 

kŕmenie včiel mimo katastrofických podmienok 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.2. písm. b) 

Nariadenie 2018/848, čl. 3 

ods. DNK 2020/2146 

MZ 1 3 - v prípade preklasifikácie 

na 2  
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Používanie neekologického medu alebo 

neekologických cukrových sirupov alebo 

neekologického cukru na kŕmenie včiel počas 

nepriaznivých klimatických podmienok 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.2. písm. b) 

Nariadenie 2018/848, čl. 3 

ods. 6 DNK 2020/2146 

Z 2, 3  

Použitie nepovolených veterinárnych liekov Príloha II časť II ods. 

1.9.6.3. písm. f) Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Zistené ničenie samčieho plodu na iné účely ako je 

izolácia nákazy Varroa destructor 

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.3. písm. c) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4   

Umiestnenie včelínov mimo katastrofických 

okolností do oblastí, ktoré nespĺňajú podmienky 

ustanovení o umiestnení včelínov 

čl. 3 ods. 7 DNK 

2020/2146 

Z 2, 3, 4  

Prevádzkovateľ nevedie evidenciu o včelstvách 

v súlade platnou legislatívou  

Príloha II časť II ods. 

1.9.6.6. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Pestovanie húb 
Používanie nepovolených substrátov na výrobu húb  Príloha II časť 1 ods. 2.1 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Výroba osív 

Neaktuálne informácie o RMM  čl. 26 ods. 4  Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Akvakultúra 

Nedodržanie všeobecných a osobitných pravidiel pri 

akvakultúre 

čl. 5 Nariadenie 2018/848, 

čl. 6 Nariadenie 2018/848, 

čl. 9 Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Neoddelenie ekologickej 

a neekologickej akvakultúry, zmiešanie produkcie 

akvakultúrnych živočíchov 

čl. 10 ods. 1 Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť 

III ods. 1.2. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 4  
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Nedodržanie pohody akvalulúrnych živočíchov 

farme (welfare), nerešpektovanie druhovo 

špecifických potrieb živočíchov 

čl. 4 písm. e) Nariadenie 

2018/848, čl. 5 písm. j) 

Nariadenie 2018/848, čl. 

15 Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť III ods. 

3.1.6. Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Rybníky, nádrže využívané v akvakultúre nie sú  

vybavené prírodným filtračným dnom, 

usadzovacími nádržami, biologickými alebo 

mechanickými filtrami na zber odpadových živín 

Príloha II časť III ods. 

3.1.5.9. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Zistené podávanie hormónov alebo podobných 

látok, ktoré nesúvisia s veterinárnou terapeutickou 

liečbou povolenou v EPV. 

Príloha II časť III ods. 

3.1.2.2. písm. a) 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 3, 4  

Uzavretá recilkulácia vody Príloha II časť III ods. 

3.1.5.1. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Nezabezpečená minimálna 10 % prírodná vegetácia 

v okolí rybníkov  

Príloha II časť III ods. 

3.1.5.5. písm. b) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Umelé osvetlenie presahuje maximum 14 hodín 

denne, s náhlymi zmenami intenzity osvetlenia  

Príloha II časť III ods. 

3.1.6.3. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Použitie ultrafialového svetla a ozónu s výnimkou 

liahní a odchovov 

Príloha II časť III ods. 

3.1.4.1. písm. i) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Nepovolené používanie kyslíka  Príloha II časť III ods. 

3.1.6.5. Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Kŕmenie akvakultúrnych živočíchov 

neekologickými surovinami, ktoré nie sú povolené 

na kŕmenie v EPV 

čl. 6 písm. m) Nariadenie 

2018/848, čl. 24 ods. 1 

písm. c) d) Nariadenie 

2018/848, čl. 24 ods. 3 

K 2, 3, 4  
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písm. e) Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť 

III ods. 3.1.3. Nariadenie 

2018/848, čl. 3 a čl. 4 

VNK 2021/1165 

Nedodržaný produkčný kľud Príloha II časť III ods. 

3.1.4.1. písm. g) bod ii) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Nezabezpečené odstránenie neskonzumovaného 

krmiva z vody  

Príloha II časť III ods. 

3.1.4.1. písm. h) 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Zistené zanedbané liečenie akvakultúrnych 

živočíchov, ktoré poukazuje na utrpenie 

akvakultúrnych živočíchov 

Príloha II časť III ods. 

3.1.4.1. písm. a), b), c), d) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť III ods. 

3.1.4.2. Nariadenie 

2018/848 

K 2, 3, 4  

Nedodržané obdobie konverzie pre akvakultúrne 

živočíchy 

čl. 10 ods. 1 a 2 Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť 

III ods. 3.1.1. Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 3  

Výroba krmív 
Osobitné zásady pri výrobe biokrmív čl. 8 Nariadenie 2018/848, 

čl. 9 ods. 1, 2, 3 Nariadenie 

2018/848, čl. 17 

Nariadenie 2018/848,  

MZ 1  

Zistené používanie nepovolených zložiek pri výrobe 

krmív (kŕmne suroviny, doplnkové látky, pomocné 

látky, rozpúšťadlá) 

čl. 9 ods. 3 Nariadenie 

2018/848, čl. 24 ods. 1 

písm. c) a d) Nariadenie 

2018/848, čl. 24 ods. 2 

Nariadenie 2018/848, čl. 

24 ods. 3 písm. a), b), e) 

K 2, 4  
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Nariadenie 2018/848, čl. 

24 ods. 4 Nariadenie 

2018/848, Príloha II časť 

V Nariadenie 2018/848, čl. 

3 a 4 VNK 2021/1165, 

Príloha III a V VNK 

2021/1165 

Pri výrobe krmív sú používané nezavedené, 

prípadne neaktuálne postupy určenia kritických 

bodov  

Príloha II časť V ods. 1.2., 

1.3., 1.4. Nariadenie 

2018/848  

MZ 1  

Používanie ionizujúceho žiarenia čl. 9 ods. 4 Nariadenie 

2018/848 

K 2, 4  

Nedodržanie zásad výroby krmív. Krmivo pre HZ 

kde sa pri výrobe používajú tie isté suroviny 

vyrobené ekologickým a aj neekologickým 

spôsobom 

Príloha II časť V ods. 2.1. 

Nariadenie 2018/848 

Z 2,  4  

Výroba spracovaného biokrmiva neprebieha 

oddelene v čase alebo priestore od výroby 

spracovaného neekologického krmiva 

Príloha II časť V ods. 1.5. 

(s vylúčením písm. a)) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2, 4  

Kŕmna surovina používaná alebo spracovávaná v 

ekologickej výrobe je upravovaná pomocou 

chemicky syntetizovaných rozpúšťadiel 

Príloha II časť V ods. 2.2. 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Neinformovanie o bio výrobe Príloha II časť V ods. 1.5. 

písm. a) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Výroba potravín 
Osobitné zásady pri výrobe biopotravín čl. 7 Nariadenie 2018/848, 

čl. 9 ods. 1, 2, 3 Nariadenie 

2018/848, čl. 16 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Používanie ionizujúceho žiarenia čl. 9 ods. 4 Nariadenie 

2018/848 

K 2  
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Nedodržanie osobitných podmienok pri výrobe 

potravín  

čl. 5 písm. d) a e) 

Nariadenie 2018/848, čl. 7 

Nariadenie 2018/848, čl. 

16 Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Pri výrobe potravín sú používané nezavedené, 

prípadne neaktuálne postupy určenia kritických 

bodov  

Príloha II časť IV ods. 1.2. 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Použitie nepovolených látok pri výrobe biopotravín čl. 24 ods. 2 písm. a) a c) 

Nariadenie 2018/848, čl. 

25 Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť IV ods. 2.2. 

Nariadenie 2018/848, čl. 6 

VNK 2021/1165, čl. 8 

VNK 2021/1165, čl. 9 

VNK 2021/1165, Príloha 

V časť A, C, D VNK 

2021/1165 

K 2, 4  

Použitie neekologických zložiek 

poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe biopotravín 

čl. 24 ods. 2 písm. b) 

Nariadenie 2018/848, 

Príloha II časť IV ods. 

2.2.1. Nariadenie 

2018/848, čl. 7 VNK 

2021/1165, Príloha V časť 

B VNK 2021/1165 

Z 2, 4  

Výskyt ekologickej zložky s rovnakou zložkou 

v konverznej/neekologickej kvalite 

Príloha II časť IV ods. 2.1 

písm. b), c) Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 4  

Príprava spracovaných produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby, spracovaných 

produktov z konverzie a spracovaných 

neekologických produktov neprebieha od seba 

navzájom časovo alebo priestorovo oddelene. 

Príloha II časť IV ods. 1.5 

(s vylúčením písm. a)) 

Nariadenie 2018/848 

Z 2,4  
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Neinformovanie o bio výrobe Príloha II časť IV ods. 1.5. 

písm. a) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Výroba vína 
Používanie výrobkov a látok nepovolených pri 

výrobe vína  

Príloha II časť VI ods. 2.2. 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Nedodržiavanie enologických postupov pri výrobe 

vína  

Príloha II časť VI ods. 3 

Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Príprava 
Výskyt ekologickej zložky s rovnakou zložkou 

v konverznej/neekologickej kvalite 

Príloha II časť IV ods. 2.1 

písm. b), c) Nariadenie 

2018/848 

Z 2, 4  

Použitie iných ako povolených čistiacich 

a dezinfekčných prostriedkov podľa článku 24 

Príloha II časť IV ods. 

2.2.3 Nariadenie 2018/848 

K 2, 4  

Pri príprave sú používané nezavedené, prípadne 

neaktuálne postupy určenia kritických bodov  

Príloha II časť IV ods. 1.2. 

Nariadenie 2018/848 

MZ 1  

Príprava spracovaných produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby, spracovaných 

produktov z konverzie a spracovaných 

neekologických produktov neprebieha od seba 

navzájom časovo alebo priestorovo oddelene. 

Príloha II časť IV ods. 1.5 

Nariadenie 2018/848 

Z 2,4  

Neinformovanie o bio výrobe Príloha II časť IV ods. 1.5. 

písm. a) Nariadenie 

2018/848 

MZ 1  

Dovoz z tretích krajín 

Prevádzkovateľ vopred neoznámil kontrolnému 

ústavu a IO príchod zásielky produktov z EPV 

a produktov z konverzie do Spoločenstva   

čl. 3 ods. 1 písm. a) b) 

VNK 2021/2307, 

§ 10 ods. 1 písm. c) 

Zákona 

MZ 1   

Dovoz produktov z EPV a produktov z konverzie 

realizovaný bez vydaného COI prípadne výpisu 

čl. 5 ods. 1, 3 DNK 

2021/2306  

K 2, 4  
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z COI  v systéme TRACES NT (dovoz mimo systém 

TRACES NT) 

Dovozca, prvý príjemca alebo príjemca neposkytne 

COI alebo v náležitom prípade výpis z COI 

príslušnému orgánu a IO  

čl. 5 VNK 2021/2307 K 2, 4  

Prvý príjemca nevyplnil (nepodpísal) kolónku 31 v 

COI v systéme TRACES NT po prijatí zásielky a 

prepustení do voľného obehu.  

 

V prípade výpisu z COI prvý príjemca nevyplnil 

(nepodpísal) kolónku 13 v COI v systéme TRACES 

NT po prijatí zásielky a prepustení do voľného 

obehu.  

čl. 4 ods. 1 písm. c) VNK 

2021/2307 

 

 

čl. 4 ods. 3, posledný 

pododsek VNK 2021/2307 

MZ 1  

Dovážaný produkt: 

 nie je produktom podľa čl. 2 ods. 1 

Nariadenie 2018/848, 

 nie je v súlade s kapitolami II, III a IV 

Nariadenie 2018/848, 

 pochádza z tretej krajiny neuznanej v súlade 

s čl. 47 Nariadenie 2018/848,  

pochádza z tretej krajiny neuznanej v súlade s čl. 48 

Nariadenie 2018/848. 

čl. 45 ods. 1 písm. a), b) 

bod i), ii), iii) Nariadenia 

2018/848 

K 2, 4  

Chýbajúci alebo neúplný opis výrobných jednotiek 

a činností 

čl. 6 VNK 2021/2307 MZ 1  

Dovozca neuviedol číslo COI v colnom vyhlásení 

pri prepustení zásielky do voľného obehu   

čl. 4 ods. 2 VNK 

2021/2307 

MZ 1  

Vývoz 
Produkt nespĺňa pravidlá EPV čl. 44 ods. 1 Nariadenia 

2018/848 

K 2, 4  

(+certifikát 

na vyvážané 

produkty) 

 

 


