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Návod na zpracování přílohy č. 3 žádosti/návrhu pro
certifikační orgán provádějící certifikaci produktů x)
V záhlaví přílohy vyberte příslušnou normu, podle které bude probíhat posuzování.
Nehodící se odstraňte.
Po odstranění záhlaví, odkazující na přílohu č. 3 žádosti/návrhu a doplnění, slouží
zároveň jako příloha OA,
Při vyplňování přílohy dodržujte následující pokyny pro formální úpravu textu:
-

druh a standardní velikost písma: Times New Roman 12b (v případě potřeby může být
i menší),
- zarovnání v buňkách tabulky: doleva (CTRL+L) vyjma pořadového čísla (zarovnání
na střed (CTRL+E)),
- řádek by měl, pokud je to možné, vždy končit na jedné stránce,
- neobsazené položky vždy označujeme slovem „Neobsazeno“ ne jinak,
- u doplňkových norem, např. ČSN EN ISO 3834-4, používáme vždy spojovník,
neoddělujeme mezerami.
Rozsah žádosti/návrhu
Certifikace produktů - zahrnuje hmotné produkty, procesy, služby
V jedné tabulce budou uvedeny hmotné produkty, ve druhé tabulce procesy a služby, které
jsou předmětem certifikace. Každý produkt (skupina produktů) a proces/služba musí mít
samostatné pořadové číslo (vzestupné číslování v „Pořadové číslo“).
Pro vymezení rozsahu certifikace se ve sloupcích „Název produktu“ a „Název
procesu/služby“ uvede jednoznačný název produktu (skupiny produktů), procesu/služby.
U hmotných produktů se jako nepovinný údaj mohou uvést také kódy Klasifikace produkce
CZ – CPA. Tato klasifikace je zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu
(www.czso.cz).
Ve sloupci „Certifikační schéma“ se uvede schéma pro certifikaci produktů. Lze využít
název/označení vlastního certifikačního schématu certifikačního orgánu, nařízení vlády
k provedení zákona č. 22/2007 Sb., v platném znění nebo jiné předpisy (viz příklady uvedené
dále).
Ve sloupci „Specifikace norem (normativních dokumentů)“ se uvede specifikace norem
a normativních dokumentů, se kterými se prokazuje shoda (tj. takových, které stanovují
požadavky na produkty, procesy nebo služby).
Pokud bude požadována akreditace certifikačního schématu, které není založené na
požadavcích technických norem, předpisů, evropských směrnic nebo sektorových dokumentů,
které jsou obecně uznávány, pak musí v souladu s MPA 70-01-... před registrací žádosti
o akreditaci dojít k přezkoumání takového certifikačního schématu (pokud již nebylo
přezkoumáno jiným akreditačním orgánem) v souladu s požadavky dokumentu EA 1/22-A.
Pokud bylo schéma již dříve přezkoumáno jiným akreditačním orgánem, pak ČIA využije
zjištění tohoto akreditačního orgánu (žadatel tuto informaci uvede v žádosti/návrhu).
Posuzování shody pro účely autorizace/notifikace/oznámení
Vyplňuje se obdobně, jako u certifikace produktů viz bod 9) v části „Vzory vyplnění
žádosti/návrhu“ uvedené dále.
x)

Produkt je termín zahrnující i proces a službu ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
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Vzory vyplnění žádosti/návrhu:
1) HMOTNÉ PRODUKTY
Pořad
ové
číslo1)

1)

x)

Název produktu

Kód
CZCPA x)

Certifikační
schéma

23.12.13 CB 001-52
/2019.01
(vychází z 6
ISO/IEC
17067,
založeno na
auditu SM)

Specifikace norem
(normativních dokumentů)
ČSN EN 1036-2:2008

1

Skleněná zrcadla

2

Kovové konstrukce

CB IZ
/2019.01
(vychází z 3
ISO/IEC
17067,
založeno na
zkoušení a
inspekci)

3*

Dřevěné pražce (mostnice)

NV č.
ČSN EN 13145+A1
163/2002 Sb.,
§ 6, bod 1 a,
b, c 2)

4

Pálené zdicí prvky

nařízení EP a
Rady (EU) č.
305/2011
(CPR),
příloha V,
čl. 1.5
systém 4 3)

ČSN EN 1090-1+A1:2012
ČSN EN 1090-2+A1:2012
ČSN EN 1090-3:2009
EN 1090-1+A1:2011
EN 1090-2+A1:2011
EN 1090-3:2008

ČSN EN 771-1

hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu
akreditace průběžně zařazovat nové/aktuální/revidované normativní dokumenty. Aktuální
seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v certifikačním
orgánu (např. u vedoucího certifikačního orgánu nebo na webových stránkách
certifikačního orgánu).
nepovinný údaj

2)

činnosti stanovené v § 6, bod 1a, b, c nařízení vlády č. 163/2002 Sb. zajišťované
výrobcem/dovozcem (nejedná se o výkon autorizované osoby)

3)

činnosti stanovené v systému 4 posuzování a ověřování stálosti vlastností podle nařízení
EP a Rady (EU) č. 305/2011 zajišťované výrobcem/dovozcem (nejedná se o výkon
oznámeného subjektu)

Poznámka: V uvedených případech 2) a 3)nebude prováděno posouzení subjektu pro účely autorizace/ oznámení.
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2) PROCES SVAŘOVÁNÍ
Pořad
ové
číslo
1

2)
3)

Název procesu/služby

Certifikační
schéma

Specifikace
norem
(normativních
dokumentů)

Certifikace procesu svařování pro:

1.1

Nástroje a nářadí

ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 3834-3:2006
ČSN EN ISO 3834-4:2006
ČSN EN ISO 14554-1:2014
ČSN EN ISO 14554-2:2014

1.2

Výrobu motorových vozidel a ostatních
dopravních prostředků a zařízení

ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 3834-3:2006
ČSN EN ISO 3834-4:2006
ve spojení s …2), 3)

1.3

Železniční kolejová vozidla a jejich části

ČSN EN ISO 3834-2:2006
ČSN EN ISO 3834-3:2006
ČSN EN ISO 3834-4:2006
ČSN EN 15085-2:2008

uvádí se dokumenty (normy, předpisy, charakteristiky svařovaných konstrukcí)
specifikující požadavky na produkt (skupinu produktů)
uvádí se dokumenty (normy, předpisy, charakteristiky svařovaných konstrukcí)
specifikující požadavky na zajištění jakosti procesu svařování pro konkrétní produkt
(skupinu produktů)

3) PROCES SPOTŘEBITELSKÉHO ŘETĚZCE LESNÍCH PRODUKTŮ
Pořad
ové
číslo
1

1)

2)

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)

Certifikace procesu spotřebitelského řetězce lesních produktů pro:

1.1

Dřevo surové

1.2

Velkoobchod se dřevem a
výrobky ze dřeva po prvotním
opracování

1.3

…

TD CFCS 2002:2013 1)
TD CFCS 2003:20122)
kap. 8 až 14

TD CFCS 2002:2013 je překladem dokumentu Rady PEFC s označením PEFC ST 2002:2013
Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements, Second Edition.
TD CFCS 2003:2012 je překladem dokumentu Rady PEFC s označením PEFC ST 2003:2012
Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International
Chain of Custody Standard.
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4) PROCES SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE PODLE POŽADAVKŮ SYSTÉMU
GLOBALG.A.P.
Pořad
ové
číslo
1
1.1

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

Certifikace správné zemědělské praxe GLOBALG.A.P. IFA pro oblast (scope)
rostlinné výroby:
Ovoce a zelenina
GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. IFA6)
(Fruit and Vegetables)
General Regulations - CPCC All Farm Base, 5.1
Verze 5.16)
- CPCC Crop Base, 5.1
- CPCC Fruit and Vegetables,
Varianta 1*
5.1
GLOBALG.A.P.
General Regulations
Verze 5.16)

GLOBALG.A.P. IFA6)
- CPCC All Farm Base, 5.1
- CPCC Crop Base, 5.1
- CPCC Plant Propagation
Material, 5.1

1.2

Produkty pro rozmnožování
rostlin
(Plant Propagation Material)

2.

Certifikace správné zemědělské praxe GLOBALG.A.P. IFA pro oblast (scope)
živočišné výroby:

2.1

Skot a ovce
(Cattle and Sheep)

GLOBALG.A.P.
General Regulations
Verze 5.16)

GLOBALG.A.P. IFA6)
- CPCC All Farm Base, 5.1
- CPCC Livestock Base, 5.1
- CPCC Cattle and Sheep, 5.1

6)

Pravidla systému certifikace správné zemědělské praxe GLOBALG.A.P. – dokumenty
FoodPLUS GmbH Cologne, Germany jsou v aktuální verzi dostupné na
www.globalgap.org)
Vysvětlivky:IFA
Integrated Farm Assurance (Integrované zemědělské podniky)
CPCC Control Points and Compliance Criteria
Podoblast (sub-scope) je podoblast v dané oblasti (scope) správné zemědělské praxe uvedené
pod poř. č. X.Y
*

Varianta 1 je uvedena pouze v případě vyloučení Varianty 2 z rozsahu akreditace
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5) PROCES OVĚŘOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE O PRODUKTU
(EPD)
Do sloupců „Název procesu/služby“ uvede kategorii podle www.environdec.com. Do
sloupce „Specifikace norem (normativních dokumentů)“ se uvede identifikaci ověřovacího
postupu, který se zakládá na požadavcích normy ČSN ISO 14025 a PCR (Product Category
Rules, pravidla produktové kategorie) identifikovaná příslušným systémem a jejich
registračním číslem:
Pořad
ové
číslo
1

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

Ověřování environmentálního prohlášení o produktu:

1.1

Dřevo a výrobky ze dřeva

1.2

Základní chemikálie

ČSN ISO 14025
The International EPD® System - General Programme
Instructions
The Norwegian EPD Foundation - General Programme
Instructions
Institute Construction and Environment e.V. - General
Programme Instructions
Instructions INIES - General Programme Instructions

6) SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE V KOSMETICKÉM PRŮMYSLU
Pořad
ové
číslo
1

Název procesu/služby
Certifikace správné výrobní
praxe výroby kosmetických
prostředků

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

CB SVK /2019.01
ČSN EN ISO 22716:2008
(vychází z 6 ISO/IEC
17067, založeno na
auditu SM)

7) PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY
Pořad
ové
číslo1)
1

Název procesu/služby
Překladatelské služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

CB PS /2019.01
ČSN EN ISO 17100:2015
(vychází z 6 ISO/IEC
17067, založeno na
auditu SM)
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8) CERTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ 1)
Pořad
ové
číslo
1

1)

Název procesu/služby

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

Certifikační schéma

Elektronické nástroje a úkony učiněné Vyhláška č. 260/2016 Sb.
elektronicky při zadávání veřejných
§ 9 až § 12
zakázek1)

Příloha k vyhlášce
č. 260/2016 Sb. - Specifikace
požadavků pro prokazování shody
elektronických nástrojů.

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

9) CERTIFIKACE SLUŽEB VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 2)
Pořad
ové
číslo
1.

2.

3.

4.

Název procesu/služby
Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro
elektronické podpisy

Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro
elektronické pečetě

Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – vydávání
kvalifikovaných certifikátů pro
autentizaci internetových stránek

Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – vydávání
kvalifikovaných elektronických

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

ČSN ETSI EN 319 403
V2.2.2
ve spojení s
DKP verze 2

nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) č.
910/2014:
 článek 5.
 článek 13.
 článek 15.
 článek 19.
 článek 24.
 článek 28.
 Příloha I.
ČSN ETSI EN 319 403 nařízení Evropského
V2.2.2
Parlamentu a Rady (EU) č.
ve spojení s
910/2014:
 článek 5.
DKP verze 2
 článek 13.
 článek 15.
 článek 19.
 článek 24.
 článek 38.
 Příloha III.
ČSN ETSI EN 319 403 nařízení Evropského
V2.2.2
Parlamentu a Rady (EU) č.
ve spojení s
910/2014:
 článek 5.
DKP verze 2
 článek 13.
 článek 15.
 článek 19.
 článek 24.
 článek 45.
 Příloha IV.
ČSN ETSI EN 319 403 nařízení Evropského
V2.2.2
Parlamentu a Rady (EU) č.
ve spojení s
910/2014:
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časových razítek

5.

Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – kvalifikovaná služba
ověřování platnosti
kvalifikovaných elektronických
podpisů a/nebo kvalifikovaných
elektronických pečetí.

6.

Certifikace služeb vytvářejících
důvěru – Kvalifikovaná služba
uchovávání kvalifikovaných
elektronických podpisů a/nebo
kvalifikovaných elektronických
pečetí.
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Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)






článek 5.
článek 13.
článek 15.
článek 19.
článek 24.
 článek 42.
ČSN ETSI EN 319 403 nařízení Evropského
V2.2.2
Parlamentu a Rady (EU) č.
ve spojení s
910/2014:
DKP verze 2
 článek 5.
 článek 13.
 článek 15.
 článek 19.
 článek 24.
 článek 32.
 článek 33.
 článek 40 (ověřování
kvalifikovaných.
elektronických pečetí)
ČSN ETSI EN 319 403 nařízení Evropského
V2.2.2
Parlamentu a Rady (EU) č.
ve spojení s
910/2014:
 článek 5.
DKP verze 2
 článek 13.
 článek 15.
 článek 19.
 článek 24.
 článek 34.
 článek 40 (uchování
kvalifikovaných
elektronických pečetí)
DKP verze 2

DKP – dokument MVČR konkretizující požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru
a jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru. Dokument je dostupný na
http://www.mvcr.cz/informace-pro-odborniky.aspx
2) podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, v platném znění

10) CERTIFIKACE SPRÁVNÉ VÝROBNÍ PRAXE PODLE POŽADAVKŮ FEED
CERTIFIKAČNÍHO SCHÉMATU GMP+, MODUL FEED SAFETY ASSURANCE
Pořad
ové
číslo

Název procesu/služby

Certifikační schéma

1.

Certifikace GMP+ v oblasti Výroba krmiv

1.1

Výroba krmných směsí

GMP+ C6
7 / 12

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

GMP+ B1
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Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

(verze 15.09.2016)

(verze 01.07.2017)

GMP+ C6
(verze 15.09.2016)

GMP+ B1
(verze 01.07.2017)
GMP+ B2
(verze 01.04.2016)

1.2

Výroba přísad do krmiv

2.

Certifikace GMP+ v oblasti Obchod s krmivy, shromažďování, skladování
a překládka

2.1

Obchod s krmivy

3.

Certifikace GMP+ v oblasti Doprava krmiv

3.1

Silniční doprava

GMP+ C6
(verze 15.09.2016)

GMP+ B4
(verze 01.03.2017)

3.2

Zprostředkování silniční
přepravy

GMP+ C6
(verze 15.09.2016)

GMP+ B4
(verze 01.03.2017)

GMP+ C6
(verze 15.09.2016)

GMP+ B1
(verze 01.07.2017)
GMP+ B3
(verze 01.04.2016)

GMP+ FC SCHÉMA, MODUL FSA - schéma společnosti GMP+ International. Dokumenty jsou dostupné na
webu www.gmpplus.org

11)
CERTIFIKACE
KOMPOZITNÍCH
POŽADAVKŮ 40 CFR Part 770
Pořad
ové
číslo

Název procesu/služby

DŘEVĚNÝCH

Certifikační schéma

DESEK

PODLE

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

1.

Překližky

40 CFR Part 770.7
(c)(4)(i)(A)-(F)

40 CFR Part 770.10

2.

Dřevotřískové desky

40 CFR Part 770.7
(c)(4)(i)(A)-(F)

40 CFR Part 770.10

3.

Dřevovláknité desky

40 CFR Part 770.7
(c)(4)(i)(A)-(F)

40 CFR Part 770.10

4.

Tenké dřevovláknité desky

40 CFR Part 770.7
(c)(4)(i)(A)-(F)

40 CFR Part 770.10

„40 CFR Part 770“ - právní předpis Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products vydaný
United States Environmental Protection Agency. Dostupný na webu https://www.epa.gov/formaldehyde.
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12) POSUZOVÁNÍ SHODY PRO ÚČELY AUTORIZACE/OZNÁMENÍ
Subjekt žádá o posouzení způsobilosti k posuzování shody za účelem udělení autorizace/
oznámení podle zákona č. 22/1997 Sb., resp. zákona č. 90/2016 Sb.
Pořad
ové
číslo1)
1

2

Název produktu/skupiny
produktů

Postup posuzování
shody/modul

NV č. 86/2011 Sb.
Hračky specifikované v § 2 NV NV č. 86/2011 Sb.,
č. 86/2011 Sb.
§ 16, § 17 a příloha 7. v rozsahu přílohy 2
a harmonizovaných norem
uvedených v seznamu
NV č. 17/2003 Sb.,
Elektromotory, generátory a
ČSN EN 61558-1
§…, odst. …
transformátory, jejich díly
ČSN EN …
§…, odst. …,
a příloha …
ČSN EN …
NV č. 616/2006 Sb.,
příloha č. 3

3

Normy/normativní
dokumenty*

Konstrukční kovové výrobky a
doplňky
Kód skupiny 20 podle přílohy IV z CPR

ČSN EN …

nařízení EP a Rady
ČSN EN 1090-1+A1:2012
(EU) č. 305/2001, příl.
V, čl. 1.3
(postup posuzování a
ověřování stálosti
vlastností 2+)

4

1)

Ztělesněné míry, hmotné
délkové měrky

postupy A1, B, F1,
podle přílohy č. 2 NV
č. 464/2005 Sb.

ČSN EN …
ČSN EN …

hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně
zařazovat nové/aktuální/revidované technické předpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzování shody, vůči
kterému se posuzuje shoda s bezpečnostními požadavky. Předpokladem je, že se nemění skupina produktů,
právní předpis ani postup posuzování shody. Aktuální seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace je
k dispozici v certifikačním orgánu (např. u vedoucího certifikačního orgánu nebo na webových stránkách
certifikačního orgánu).

*/ normy,

normativní dokumenty, technické specifikace nebo předpisy či jejich části pokrývající základní
požadavky příslušného právního předpisu, podle kterého probíhá posuzování shody

13) SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
V tabulce musí mít každá skupina, třída, činnost samostatné pořadové číslo (vzestupné
číslování v „Pořadové číslo“). Žadatel musí uvést ve sloupcích „Název
skupiny/třídy/činnosti“ a „Kód NACE/CPV“ přesné údaje podle nomenklatury stavební
činnosti daného Systému certifikovaných dodavatelů. Ve sloupci „Specifikace norem
(normativních dokumentů)“ uvede žadatel specifikace norem a normativních dokumentů, se
kterými se prokazuje shoda (tj. takových, které stanovují požadavky na kvalifikaci
dodavatele).
CPV (Common Procurement Vocabulary) kódy – viz příloha III nařízení EP a Rady (ES)
č. 2195/2002 ze dne 5. 11. 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), ve znění
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nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. 12. 2003. K dispozici v Informačním systému
o veřejných zakázkách www.isvz.cz.
Pořad
ové Název skupiny/třídy/činnosti
číslo

7)

Kód
NACE/
CPV

1

Příprava staveniště

45.1

2

Výstavba dopravních
komunikací, letišť a
sportovních zařízení kromě
dálnic

45.23

3

…

Certifikační
schéma

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)
PS 003 7)

Pravidla systému certifikovaných stavebních dodavatelů – dokumenty Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR jsou v aktuální verzi dostupné na www.sps.cz)

14) CERTIFIKACE PROCESU VÝROBNÍHO ŘETĚZCE UDRŽITELNÝCH
BIOPALIV A OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁVY O EMISÍCH U DODAVATELŮ
POHONNÝCH HMOT
Pořad
ové
číslo

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)

1

Certifikace procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy
o emisích u dodavatelů pohonných hmot

1.1

Certifikace
procesu § 21 odst. 5 a § 34 § 6 a příloha č. 3 NV
3
zákona č. 351/2012 Sb.,
výrobního
řetězce odst.
č. 201/2012 Sb.,
udržitelných biopaliv

1.1.1 Certifikace systému kvality
dodavatelů produktů splňujících
kritéria udržitelnosti
1.1.2 výroba, dovoz nebo prodej
biopaliv a dovoz nebo prodej
motorového benzinu
nebo
motorové nafty s přídavkem
biopaliva 1)
1.1.3 výroba, dovoz nebo prodej
kapalných
nebo
plynných
produktů určených k výrobě
biopaliv
1.1.4 prodej nebo dovoz biomasy
1.2

Ověřování zprávy o emisích § 20 odst. 5 zákona § 20 odst. 4 zákona č.
201/2012 Sb. o ochraně
u dodavatelů
pohonných č. 201/2012 Sb.,
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Název procesu/služby

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)

Certifikační schéma

o ochraně ovzduší ve
znění
pozdějších
1.2.1 Ověřování zprávy o emisích předpisů
skleníkových
plynů u
dodavatelů pohonných hmot
hmot

ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů, § 5 nařízení vlády č.
351/2012 Sb. o kritériích
udržitelnosti biopaliv

1)

Týká se pouze prodeje nebo dovozu motorového benzinu nebo motorové nafty
s přídavkem biopaliva v režimu podmíněného osvobození od daně nebo ve volném
daňovém oběhu z jiného členského státu Evropské unie
Vysvětlivky a zkratky:
NV
nařízení vlády
NV č. 351/2012 Sb. o kritériích udržitelnosti biopaliv, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
15) CERTIFIKACE MĚŘIDEL PODLE OIML SCHÉMATU A
Pořadové
číslo1)

1.
2.

Název produktu/skupiny produktů

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních dokumentů)

váhy s neautomatickou činností OIML schéma A Doporučení OIML R76:2006
vodoměry
OIML schéma A Doporučení OIML R49:2013

„OIML schéma A“ – schéma specifikované v dokumentu OIML B18:2018. Dostupný na webu
https://www.oiml.org.

16) CERTIFIKACE EKOLOGICKÉ PRODUKCE
Pořadové
číslo

Název procesu/služby

Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)

1.

Certifikace ekologické produkce prováděná výlučně v členských státech EU
(nařízení Rady (ES) č. 834/2007, článek 1, odst. 2)

1.1

a) živé nebo nezpracované
zemědělské produkty

1.2

b) zpracované zemědělské
produkty určené k použití jako
potraviny

1.3

c) krmiva

1.4

d) vegetativní rozmnožovací
materiál a osiva pro pěstitelské
účely

nařízení Rady (ES) č. 834/2007
nařízení Komise (ES) č. 889/2008
vyhláška č. 16/2006 Sb. §2, §4 a §6
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Certifikační schéma

Specifikace norem
(normativních
dokumentů)

2.

Certifikace ekologické produkce prováděná ve třetích zemích (provádění
nařízení Komise (EU) č. 508/2012, příloha II)

2.1

A: Nezpracované rostlinné
produkty

2.2

B: Živá zvířata nebo
nezpracované živočišné
produkty

2.3

C: Produkty pocházející
z akvakultury a mořské řasy

2.4

D: Zpracované zemědělské
produkty určené k použití jako
potraviny

2.5

E: Zpracované zemědělské
produkty určené k použití jako
krmivo

2.6

F: Vegetativní rozmnožovací
materiál a osiva pro pěstitelské
účely

nařízení Rady (ES) č. 834/2007
nařízení Komise (ES) č.1235/2008.
nařízení Komise (ES) č. 508/2012
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