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Evropská unie a Spojené státy se dohodly na historicky novém partnerství pro 

ekologický obchod 

Norimberk, Německo, 15 února 2012, Evropská unie a Spojené státy dnes oznámily, že s 

účinností od 1. června 2012, mohou být certifikované bioprodukty v Evropě nebo ve 

Spojených státech prodávány jako ekologické produkty v jednom regionu. Toto partnerství 

mezi dvěma největšími ekologickými producenty na světě vytvoří pevný základ, který při 

propagaci ekologického zemědělství vytěží z rostoucího ekologického průmyslu a podpoří 

tvorbu pracovních míst a podniků v globálním měřítku. 

Ekologický sektor ve Spojených státech a Evropské unii je dohromady v hodnotě více než 50 

biliónů dolarů a stoupá každý rok. 

Formální dopisy při vytváření tohoto partnerství byly podepsány dne 15. února 2012 v 

Norimberku, v Německu, které Dacian Cioloş, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj 

venkova; Kathleen Merrigan, USA náměstkyně ministra zemědělství; a velvyslanec ISI 

Siddiqui, pro US Obchod zastupoval vedoucí zemědělské odboráře. Podpis se uskuteční v 

BioFach při světovém ekologickém veletrhu, jde o největší veletrh pro ekologické produkty 

na světě. 

"Toto partnerství spojuje ekologické zemědělce a společnosti na obou stranách Atlantiku se 

širokou škálou nových příležitostí na trhu," uvedl náměstek tajemníka pro zemědělství 

Merrigan. "Je to vítězství pro americkou ekonomiku a prezidenta Obamy pro strategii 

zaměstnanosti. Toto partnerství otevře nové trhy pro americké zemědělce a farmáře, bude 

vytvářet více příležitostí pro malé a střední podniky, a výsledkem bude dostatek dobrých 

pracovních míst pro Američany, kteří balí, dováží, značí a obchodují s organickými 

potravinami na trhu. 

"Tato dohoda je dodávána s dvojitou přidanou hodnotou. Na jedné straně budou ekologičtí 

zemědělci a výrobci potravin těžit ze snadnějšího přístupu, méně byrokracie a méně 

nákladů, jak USA a EU na trzích, posílení konkurenceschopnosti tohoto sektoru. Kromě toho 

se zvyšuje transparentnost ekologických standardů a posiluje se důvěra spotřebitelů a 

uznání našich biopotravin a produktů, "uvedl komisař odpovědný za zemědělství a rozvoj 

venkova Dacian Cioloş. "Toto partnerství představuje významný krok mezi EU a USA mezi 

zemědělskými a obchodními vztahy a posunuje je na novou úroveň spolupráce". 

"Je to významný krok při posilování oboustranných obchodních vztahů," dodal velvyslanec Isi 

Siddiqui. "Jsem přesvědčen, že tato úprava usnadní a podpoří zemědělský obchod mezi 

Evropskou unií a Spojenými státy. A povede k vytvoření dalších pracovních míst v tomto 

významném odvětví jak pro Ameriku a Evropu" 

Dříve, pěstitelé a podniky, které chtěli obchodovat s výrobky na obou stranách Atlantiku, 

museli získat zvláštní certifikaci dvou norem, což znamenalo dvojí sadu poplatků, inspekce a 

papírování. Toto partnerství odstraňuje významné překážky, zejména pro malé a střední 

ekologické producenty. Všechny produkty, které splňují podmínky partnerství, mohou být 

obchodovány a označeny jako certifikované ekologické produkty, maso, obilí, nebo víno. 

Přípravy k dnešnímu historickému oznámení, prováděly obě strany důkladné kontroly na 
místě, které zajistí, že předpisy svých programů, opatření pro kontrolu jakosti, certifikace 
požadavků a označování praktiky byly kompatibilní. 
Ačkoli existují malé rozdíly mezi USA a Evropskou unií v organických standardech, obě 
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strany osobně rozhodly, že jejich programy jsou rovnocenné s výjimkou zákazu použití 
antibiotik. USDA organické předpisy zakazují používání antibiotik, s výjimkou pro kontrolu 
invazivních bakteriálních infekcí (bakteriální spála růžovitých - Erwinia amylovora) 
u organických sadů jablek a hrušní. V Evropské unii ekologické předpisy umožňují pouze 

antibiotika k léčbě infikovaných zvířat. Pro všechny výrobky, s nimiž se obchoduje v rámci 

tohoto partnerství, se musí ověřovat, že antibiotické prostředky nebyly použity bez důvodu. 

Kromě toho musí být všechny výrobky obchodované v rámci partnerství dodávány s 

ekologickou vývozní licencí. Tento dokument bude zobrazován na výrobních lokalitách, bude 

obsahovat identifikaci organizace, která certifikovaný organický produkt ověřila, že zakázané 

látky a metody nebyly použity. Potvrzení, že podmínky partnerství byly splněny, a umožní 

sledovanost s obchodovanými produkty. 

Obě strany se zavazují, že všechny obchodované organické výrobky splňují podmínky 

partnerství, zachovávají vlastní organickou integritu z farmy na trh. Evropská komise pro 

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova spolu s americkým ministerstvem 

zemědělství (USDA) vytvořilo Národní program Bio - který dohlíží na všechny americké 

ekologické produkty, a bude dohlížet v klíčových rolích. 

 

Spojené státy a Evropská unie bude mít i nadále pravidelné diskuse a budou se navzájem 

pravidelně ověřovat v rámci plnění programů, zda jsou podmínky partnerství plněny. EU a 

USA také začali pracovat na řadě iniciativ spolupráce na podporu ekologické produkce a 

řešit důležitá témata, a to jako dobré životní podmínky zvířat, a další záležitosti. Oba 

programy budou sdílet technické informace a osvědčené postupy v oblasti, průběžně budou 

dále posilovat integritu ekologických plodin a systémů živočišné výroby. 

 
V současné době se tato dohoda vztahuje pouze na výrobky vyvezené a certifikované ve 
Spojených státech nebo v Evropské unii. Pro další podrobnosti o této dohodě, navštivte 

http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion nebo 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en, nebo prosím kontaktujte jednoho 

z následujících: 

• Roger Waite, European Commission Spokesman for Agriculture and Rural 

Development, +(32) 2 296 14 04, roger.waite@ec.europa.eu  

• Matt Herrick, U.S. Department of Agriculture, Office of Communications: +1 (202) 

720-4623, matthew.herrick@oc.usda.gov 

• Andrea Mead, Office of the U.S. Trade Representative, Office of Public and Media 

Affairs: +1 (202) 395-3230, Andrea_D_Mead@ustr.eop.gov 

USDA is an equal opportunity provider, employer and lender. To file a complaint of 

discrimination, write: USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Ave., SW, 

Washington, DC 20250-9410 or call (800) 795-3272 (voice), or (202) 720-6382 (TDD). 


