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KORT BEGRUNDELSE

Økologisk landbrug samler aspekter som miljømæssig bæredygtighed, beskyttelse af 
biodiversiteten, fødevaresundhed og -sikkerhed og etisk behandling af dyr i 
fødevareproduktionen. Økologisk mærkning er også til fordel for de landbrugere, der deltager 
i ordningen.

Økologiske produkter bliver mere og mere populære i Europa og overalt i verden. Den 
økologiske sektor i Europa i dag er fire gange så stor, som den var i 1999, og den årlige 
vækstrate er fortsat høj, omkring 9 %. For at garantere vækst i sektoren også i fremtiden må vi 
sikre, at den økologiske mærkning bliver ved med at være mindst lige så attraktiv og 
pålidelig, som den er i dag.

Kommissionens forslag til udvikling af det økologiske landbrug i Europa fokuserer på tre 
målsætninger: at fjerne hindringer, sikre lige konkurrencevilkår og øge forbrugernes tillid.
Kommissionen forsøger at ophæve mange eksisterende undtagelser og dermed strømline 
reglerne og reducere de administrative byrder.

Kommissionens forslag indeholder væsentlige elementer til forbedring af den økologiske 
sektors levetid. Sektoren bør forbedres ved, at der indføje fleksibilitet på de punkter, hvor det 
at have samme regler for alle landbrugere i praksis vil føre til en situation, hvor der ikke gives 
lige konkurrencevilkår til visse landbrugere.

Det vil f.eks. være tilfældet, hvis alt formeringsmateriale uden undtagelse skulle være 
økologisk. En sådan regel ville gøre det vanskelig for landbrugere i Nordeuropa at finde 
vinterfaste frø, fordi udvalget af sådanne frø stadig er meget smalt. Der må også tages hensyn 
til forskellige geografiske forhold i forbindelse med reglerne om drivhusdyrkning, således at 
det sikres, at den nuværende fortolkning af reglerne om økologisk drivhusdyrkning også 
finder anvendelse i fremtiden.

Det er af afgørende betydning for forbrugernes tillid, produktionens kvalitet og de lige 
konkurrencevilkår for producenterne, at der udvikles en åben og retfærdig kvalitetskontrol for 
importerede økologiske produkter. Der bør derfor oprettes ordninger med egenkontrol og 
ekstern revision i forbindelse med produkter fra EU og for importerede produkter. Revisoren 
vil blive gjort økonomisk ansvarlig i tilfælde af manglende overholdelse.

Der er også behov for større fleksibilitet i situationer, hvor der findes restkoncentrationer i 
økologiske produkter. I Kommissionens forslag påhviler ansvaret udelukkende landbrugeren, 
uanset om forureneren er en landbruger eller tredjemand. Det er vigtigt at indføre princippet 
om, at forureneren betaler, i de tilfælde hvor der etableres et anlæg med stor risiko for 
forurening i nærhed af et økologisk landbrug, og hvor der er dokumentation for tredjemands 
ansvar.

Et af argumenterne for at vælge økologisk produktion er bedre dyrevelfærd. Kommissionens 
forslag skal derfor suppleres med strengere bestemmelser vedrørende standarder for 
dyrevelfærd.

Bortset fra denne specifikke forordning bør bestemmelserne om økologisk landbrug også 
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udvides i anden EU-lovgivning. I den næste revision af den fælles landbrugspolitik bør der 
sikre bedre incitamenter og flere økonomiske ressourcer til landbrugere, der har eller er ved at 
omlægge til økologisk produktion. For at øge tilgængeligheden af økologisk 
formeringsmateriale bør de europæiske databaser udvikles yderligere, og der bør stilles mere 
finansiering til rådighed for forskning og innovation med henblik på at øge produktionen og 
tilgængeligheden af økologiske frø og planteformeringsmateriale.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Økologisk produktion er endvidere et 
system, der bidrager til integrering af 
miljøbeskyttelseskrav i den fælles 
landbrugspolitik og fremme af en 
bæredygtig landbrugsproduktion. Det er 
grunden til, at der er indført 
foranstaltninger i form af økonomisk støtte 
til økologisk produktion inden for 
rammerne af den fælles landbrugspolitik, 
senest i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013, og 
disse foranstaltninger er især styrket i den 
nylige reform af de retlige rammer for 
landdistriktsudviklingspolitikken, som er 
fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013.

(4) Økologisk produktion er endvidere et 
system, der bidrager til integrering af 
miljøbeskyttelseskrav i den fælles 
landbrugspolitik og fremme af en 
bæredygtig landbrugsproduktion og 
hensigtsmæssige opdrætsmetoder, der 
passer til de enkelte arter. Derfor er der
indført foranstaltninger i form af 
økonomisk støtte til økologisk produktion 
inden for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik, senest i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013, og disse 
foranstaltninger er især styrket i den nylige 
reform af de retlige rammer for 
landdistriktsudviklingspolitikken, som er 
fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013. I den 
næste revision af den fælles 
landbrugspolitik bør der imidlertid sikres 
bedre incitamenter og flere økonomiske 
ressourcer til landbrugere, der har eller er 
ved at omlægge til økologisk produktion, 
for at øge arealet med økologisk landbrug 
til mindst 20 % af det udnyttede 
landbrugsareal i EU i 2030 og for at 
bevare eller forbedre biodiversiteten, bl.a. 
gennem agroskovbrug;
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___________________ ___________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 
om bestemmelser for direkte betalinger til 
landbrugere under støtteordninger inden 
for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 608).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 
om bestemmelser for direkte betalinger til 
landbrugere under støtteordninger inden 
for rammerne af den fælles 
landbrugspolitik og om ophævelse af 
Rådets Forordning (EF) nr. 637/2008 og 
Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 (EUT 
L 347 af 20.12.2013, s. 608).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 
om støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 487).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 
om støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 
om ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 487).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Sektoren for økologisk landbrug i 
Unionen har udviklet sig hastigt i de 
senere år, ikke kun med hensyn til det 
areal, der dyrkes økologisk, men også 
hvad angår antallet af bedrifter og det 
samlede antal økologiske 
erhvervsdrivende i Unionen.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Forskningsprojekter har påvist, at 
forbrugernes tillid er af afgørende 
betydning for markedet for økologiske 
fødevarer. Normer, som ikke er pålidelige, 
kan på lang sigt svække offentlighedens 

(13) Forskningsprojekter har påvist, at 
forbrugernes tillid er af afgørende 
betydning for markedet for økologiske 
fødevarer. Normer, som ikke er pålidelige, 
kan på lang sigt svække offentlighedens 
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tillid og føre til markedssvigt. Derfor bør 
bæredygtig udvikling af økologisk 
produktion i Unionen være baseret på 
velfunderede produktionsregler, som er 
harmoniserede på EU-plan. Herudover bør 
disse produktionsregler opfylde de 
erhvervsdrivendes og forbrugernes 
forventninger hvad angår overholdelsen af 
de principper og regler, der fastlægges i 
nærværende forordning.

tillid og føre til markedssvigt. Derfor bør 
bæredygtig udvikling af økologisk 
produktion i Unionen være baseret på 
velfunderede og gennemskuelige
produktionsregler, som er harmoniserede 
på EU-plan under behørig hensyntagen til 
de varierede geografiske og klimatiske 
forhold i Unionen. Herudover bør disse 
produktionsregler opfylde de 
erhvervsdrivendes og forbrugernes 
forventninger hvad angår sikkerheden og
overholdelsen af de principper og regler, 
der fastlægges i nærværende forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) De generelle produktionsregler i 
nærværende forordning bør principielt 
omfatte et forbud mod anvendelse af 
ioniserende stråling og genetisk 
modificerede organismer (GMO'er) og 
produkter, der er fremstillet af eller ved 
hjælp af GMO'er. Eftersom forbrugerne i 
stigende grad er bekymret over de 
miljømæssige virkninger af 
fødevareforarbejdning og transport, bør 
andre økologiske erhvervsdrivende end 
landbrugere og erhvervsdrivende, der 
producerer tang eller akvakulturdyr, 
forpligtes til at forvalte deres resultater på 
miljøområdet i overensstemmelse med et 
harmoniseret system. For at minimere 
regelbyrden for mikrovirksomheder som 
defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF, der beskæftiger sig med 
økologisk produktion, bør de være 
undtaget fra dette krav. For at sikre at de 
generelle produktionsregler anvendes 
korrekt, bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage visse retsakter med 
hensyn til fastlæggelsen af de kriterier, som 
miljøforvaltningssystemet skal opfylde.

(15) De generelle produktionsregler, der er 
fastsat i nærværende forordning bør 
principielt omfatte et forbud mod 
anvendelse af ioniserende stråling og 
genetisk modificerede organismer 
(GMO'er) og produkter, der er fremstillet 
af eller ved hjælp af GMO'er, kloning af 
dyr, herunder produkter og efterkommere 
af GMO-dyr samt kunstig 
polyploidinduktion. Eftersom forbrugerne i 
stigende grad er bekymret over de 
miljømæssige virkninger af 
fødevareforarbejdning og transport, bør 
andre økologiske erhvervsdrivende end 
landbrugere og erhvervsdrivende, der 
producerer tang eller akvakulturdyr, 
forpligtes til at forvalte deres resultater på 
miljøområdet i overensstemmelse med et 
harmoniseret system. For at minimere 
regelbyrden for mikrovirksomheder som 
defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF, der beskæftiger sig med 
økologisk produktion, bør de være 
undtaget fra dette krav om overholdelse af 
miljøpræstationssystemerne. For at sikre at 
de generelle produktionsregler anvendes 
korrekt, bør Kommissionen tillægges 
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beføjelser til at vedtage visse retsakter med 
hensyn til fastlæggelsen af de kriterier, som 
miljøforvaltningssystemet skal opfylde.

___________________ ___________________

Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 
36).

Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder (EUT L 124 af 20.05.03, s. 
36).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) For yderligere at nedbringe det 
økologiske fodaftryk bør medlemsstaterne 
tilskynde til forbrug af lokale varer, 
reducere omfanget af emballering, gøre 
det lettere at anvende genbrugelige, 
genanvendelige eller biologisk 
nedbrydelige emballeringsmaterialer og 
nedbringe emissioner som følge af 
transport.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Risikoen for at reglerne for økologisk 
produktion ikke overholdes, anses for at 
være større på landbrugsbedrifter, som 
omfatter enheder, der ikke drives efter 
økologiske produktionsregler. Derfor skal 
alle landbrugsbedrifter, som ønsker at 
bliver økologiske, efter en passende 
omlægningsperiode drives fuldt ud i 
overensstemmelse med de krav, der gælder 
for økologisk produktion. For økologiske 
landbrugsbedrifter bør gælde samme 

(16) Risikoen for at reglerne for økologisk 
produktion ikke overholdes, anses for at 
være større på landbrugsbedrifter, som 
omfatter enheder, der ikke drives efter 
økologiske produktionsregler. Derfor skal 
alle landbrugsbedrifter, som ønsker at 
bliver økologiske, efter en passende 
omlægningsperiode drives fuldt ud i 
overensstemmelse med de krav, der gælder 
for økologisk produktion. Blandede 
landbrugsbedrifter, som dels omfatter 
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omlægningsperiode i alle medlemsstater, 
uanset om de tidligere har deltaget i 
ordninger for miljøvenlige foranstaltninger, 
der støttes med EU-midler. Der er 
imidlertid ikke krav om en 
omlægningsperiode for braklagte arealer. 
For at sikre kvalitet, sporbarhed, 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
forordning og tilpasning til den tekniske 
udvikling bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage visse retsakter med 
henblik på fastlæggelse af regler, der 
supplerer de generelle omlægningsregler, 
eller regler, der supplerer eller ændrer de 
særlige omlægningsregler.

enheder, der ikke drives efter økologiske 
produktionsregler, dels enheder, der 
drives efter sådanne produktionsregler, 
skal imidlertid være tilladt i tilfælde, hvor 
de konventionelle landbrugsaktiviteter er 
klart adskilt fra de økologiske 
landbrugsaktiviteter, er klart differentieret 
fra de økologiske landbrugsaktiviteter 
eller foregår geografisk langt fra de 
økologiske landbrugsaktiviteter. Blandede 
bedrifter er også tilladt i de tilfælde, hvor 
landbrugsbedriften eller akvakulturbruget 
er under omlægning. For økologiske 
landbrugsbedrifter bør gælde samme 
omlægningsperiode i alle medlemsstater, 
uanset om de tidligere har deltaget i 
ordninger for miljøvenlige foranstaltninger, 
der støttes med EU-midler. Der er 
imidlertid ikke krav om en 
omlægningsperiode for braklagte arealer. 
For at sikre kvalitet, sporbarhed, 
overholdelse af bestemmelserne i denne 
forordning og tilpasning til den tekniske 
udvikling bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage visse retsakter med 
henblik på fastlæggelse af regler, der 
supplerer de generelle omlægningsregler, 
eller regler, der supplerer eller ændrer de 
særlige omlægningsregler.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økologisk produktion i drivhuse og 
urtepotter bør som i Rådets forordning 
(EF) Nr. 834/20071a, også være tilladt i 
fremtiden.

_____________

Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 
28. juni 2007 om økologisk produktion og 
mærkning af økologiske produkter og om 
ophævelse af forordning (EØF) nr. 
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2092/91 (EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1).

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Anvendelsen af pesticider bør 
indskrænkes væsentligt. Der bør fortrinsvis 
anvendes foranstaltninger, der forhindrer 
skader forårsaget af skadegørere og ukrudt 
ved hjælp af teknikker, der ikke indebærer 
brug af plantebeskyttelsesmidler. 
Forekomsten af skadegørere og ukrudt bør 
overvåges for at kunne afgøre, om et 
eventuelt indgreb er økonomisk og 
økologisk set forsvarligt. Anvendelsen af 
visse plantebeskyttelsesprodukter bør være 
tilladt, hvis sådanne teknikker ikke giver 
passende beskyttelse og kun, hvis disse 
plantebeskyttelsesprodukter er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009, har 
gennemgået en vurdering, som viser, at de 
er forenelige med målsætningerne og 
principperne for økologisk produktion, der 
er fastsat restriktive 
anvendelsesbetingelser, og 
plantebeskyttelsesprodukterne er godkendt 
i henhold til denne forordning.

(20) Anvendelsen af pesticider bør 
indskrænkes væsentligt. Der bør fortrinsvis 
anvendes foranstaltninger, der forhindrer 
skader forårsaget af skadegørere og ukrudt 
ved hjælp af teknikker, der ikke indebærer 
brug af plantebeskyttelsesmidler som f.eks. 
omdrift og vekseldrift.. Forekomsten af 
skadegørere og ukrudt bør overvåges for at 
kunne afgøre, om et eventuelt indgreb er 
økonomisk og økologisk set forsvarligt. 
Anvendelsen af visse 
plantebeskyttelsesprodukter bør være 
tilladt, hvis sådanne teknikker ikke giver 
passende beskyttelse og kun, hvis disse 
plantebeskyttelsesprodukter er godkendt i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009, har 
gennemgået en vurdering, som viser, at de 
er forenelige med målsætningerne og 
principperne for økologisk produktion, der 
er fastsat restriktive 
anvendelsesbetingelser, og 
plantebeskyttelsesprodukterne er godkendt 
i henhold til denne forordning.

__________________ __________________
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 
af 24.11.2009, s. 1).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 
af 24.11.2009, s. 1).
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Kommissionen skal tilskyndes til at 
revidere Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) Nr. 1107/20091a og til at 
træffe andre nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at fremme brugen af 
biologisk aktive pesticider, der udgør en 
mindre risiko for menneskers sundhed 
end andre pesticider

_________________________

Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 
1).

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Da det er vigtigt at fremme 
anvendelsen af frø og planter, der passer 
til jord- og klimaforholdene og opfylder 
forbrugernes forventninger, er det 
nødvendigt at stimulere produktionen af 
økologiske frø og planter og samtidig 
bevare muligheden for at anvende ikke-
økologiske frø og planter, hvis de ikke er 
tilgængelige, eller for at sikre et 
tilstrækkeligt genetisk grundlag.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) Da det er nødvendigt at sikre det 
økologiske landbrug avlsdyr med et højt 
genetisk niveau, og at disse skal opdrættes 
i henhold til regler for økologisk 
landbrug, bør muligheden for at anvende 
ikke-økologiske avlsdyr under visse 
betingelser bevares for at afhjælpe en 
manglende forekomst, eller for at sikre et 
tilstrækkeligt genetisk grundlag, især for 
arter og racer med en lille bestand.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Eftersom husdyrproduktion naturligt 
indebærer forvaltning af landbrugsjord, 
hvis husdyrgødningen anvendes som 
næringsstof i afgrødeproduktion, bør 
jordløs husdyrproduktion ikke være tilladt. 
Ved valget af racer bør der tages hensyn 
til dyrenes evne til at tilpasse sig stedets 
betingelser, deres levedygtighed og 
modstandsdygtighed over for sygdomme, 
ligesom der bør tilskyndes til stor 
biologisk mangfoldighed.

(22) Eftersom husdyrproduktion naturligt 
indebærer forvaltning af landbrugsjord, 
hvis husdyrgødningen anvendes som 
næringsstof i afgrødeproduktion, bør 
jordløs husdyrproduktion forbydes. Det 
ville være hensigtsmæssigt at fremme 
anvendelse af lokale racer for at sikre 
maksimal tilpasningsevne og samtidigt 
tilskynde til stor biologisk mangfoldighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) På grund af undtagelserne fra 
højere standarder for dyrevelfærd inden 
for økologisk landbrug er der betydelige 
forskelle i dyreavlsmetoder inden for dette 
rundt omkring i Unionen.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Lemlæstelser, der fører til stress, 
skade, sygdom eller lidelse for dyrene, bør 
forbydes.

(25) Lemlæstelser og enhver praksis, der 
fører til stress, skade, sygdom eller lidelse 
for dyrene, bør forbydes. Der bør 
opretholdes en undtagelse for afhorning i 
de tilfælde, hvor det kan begrundes af 
hensynet til dyrevelfærd og sikkerhed på 
arbejdspladsen. Såfremt et kirurgisk 
indgreb anses for nødvendigt, skal det ske 
under narkose og efterfølges af 
behandling med smertestillende midler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dyrene bør fodres med foder, der er 
fremstillet i overensstemmelse med 
reglerne for økologisk produktion, og som 
fortrinsvis kommer fra egen bedrift, idet 
der tages hensyn til dyrenes fysiologiske 
behov. For at opfylde dyrenes 
grundlæggende næringsbehov kan det 
endvidere være nødvendigt at tilsætte visse 
mineraler, sporstoffer og vitaminer på nøje 
fastlagte betingelser.

(26) Dyrene bør fodres med foder, der er 
fremstillet i overensstemmelse med 
reglerne for økologisk produktion, og som 
fortrinsvis kommer fra egen bedrift, idet 
der tages hensyn til dyrenes fysiologiske 
behov. For at opfylde dyrenes 
grundlæggende næringsbehov kan det 
endvidere være nødvendigt at tilsætte visse 
mineraler, sporstoffer og vitaminer på nøje 
fastlagte betingelser. Kommissionen bør i 
denne forbindelse også sikre en 
undtagelse for anvendelsen af selen i 
økologisk landbrug i fremtiden Denne 
undtagelse skal sikre dyrenes velfærd ved 
hjælp af en ernæring af høj kvalitet, også 
under geografiske forhold, hvor der ikke 
er en naturlig forekomst af selen i jorden. 
Endvidere indfører Kommissionen med 
henblik herpå en positivliste over 
ikkeøkologisk foder i de tilfælde, hvor 
økologisk foder måtte være 
utilstrækkeligt, og sikrer, at sektoren har 
et rimeligt tidsrum til at tilpasse sig til 
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markedsudviklingen

Begrundelse

Selenmangel reducerer udviklingen af antistoffer hos kvæg. I de EU-lande, hvor 
græsningsarealerne ikke indeholder en tilstrækkelig mængde selen, bør der sikres en 
undtagelse for anvendelsen af det i foder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 43 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I forordning (EF) nr. 834/2007 
angives forskellige undtagelser fra reglerne 
for økologisk produktion. Erfaringerne fra 
anvendelsen af disse bestemmelser har vist, 
at disse undtagelser har en negativ 
indvirkning på økologisk produktion. Det 
har navnlig kunnet konstateres, at selve den 
omstændighed, at disse undtagelser findes, 
hæmmer produktionen af rå- og 
hjælpestoffer i økologisk form, og at det 
høje dyrevelfærdsniveau, som forbindes 
med økologisk produktion, ikke sikres. 
Desuden fører forvaltning og kontrol af 
undtagelser betydelige administrative 
byrder for både de nationale forvaltninger 
og de erhvervsdrivende. Endelig har 
undtagelserne bidraget til 
konkurrenceforvridning og har udgjort en 
fare for, at forbrugernes tillid 
undermineres. Muligheden for undtagelser 
fra reglerne for økologisk produktion bør 
derfor indskrænkes yderligere og bør 
begrænses til krisesituationer.

(43) I forordning (EF) nr. 834/2007 
angives forskellige undtagelser fra reglerne 
for økologisk produktion. Erfaringerne fra 
anvendelsen af disse bestemmelser har vist, 
at disse undtagelser har en negativ 
indvirkning på økologisk produktion. Det 
har navnlig kunnet konstateres, at selve den 
omstændighed, at disse undtagelser findes, 
i visse tilfælde hæmmer produktionen af 
rå- og hjælpestoffer i økologisk form, og at 
det høje dyrevelfærdsniveau, som 
forbindes med økologisk produktion, ikke 
sikres. Desuden fører forvaltning og 
kontrol af undtagelser betydelige 
administrative byrder for både de nationale 
forvaltninger og de erhvervsdrivende. 
Endelig har undtagelserne bidraget til 
konkurrenceforvridning og har udgjort en 
fare for, at forbrugernes tillid 
undermineres. Muligheden for undtagelser 
fra reglerne for økologisk produktion bør 
derfor indskrænkes yderligere og bør 
begrænses til krisesituationer.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) For at gøre det muligt at økologisk udgår
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produktion kan videreføres eller 
genoptages i en katastrofesituation, bør 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage visse retsakter med henblik på 
fastlæggelse af de kriterier, der skal ligge 
til grund for at afgøre, om der er tale om 
en katastrofesituation, og med henblik på 
fastlæggelse af særlige regler for disse 
situationer og for de nødvendige 
overvågnings- og 
rapporteringsbestemmelser

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Økologisk produktion er baseret på 
det generelle princip om, at anvendelsen 
af eksterne input skal begrænses.
Landbrugerne skal træffe 
foranstaltninger til at forhindre risikoen 
for, at der sker forurening med ikke-
tilladte produkter eller stoffer. Der kan til 
trods for sådanne foranstaltninger være 
tilfælde, hvor landbrugere forhindres i at 
markedsføre deres landbrugsprodukter 
som økologiske på grund af utilsigtet 
tilstedeværelse af ikke-tilladte produkter 
eller stoffer. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at der fastsættes 
mulighed for, at medlemsstaterne, i 
overensstemmelse med artikel 42 i 
traktaten, kan få Kommissionens 
tilladelse til at ydre nationale betalinger 
som kompensation for tab, der påføres i 
sådanne tilfælde. Medlemsstaterne har 
også mulighed for at anvende den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for helt eller 
delvist at dække sådanne tab.

(51) Medlemsstaterne sikrer, at tab, som 
økologiske landbrugere måtte lide på 
grund af utilsigtet forurening, dækkes i 
tilstrækkelig grad. Når forureningens 
kilde kan spores, skal medlemsstaterne 
anvende princippet om, at forureneren 
betaler.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 55 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligere er højere 
dyrevelfærdsstandarder, som forventes af 
økologiske produkter, ikke altid blevet 
overholdt i praksis. Det skal sikres, at 
forbrugere i Unionen, som køber 
produkter af animalsk oprindelse, 
herunder fødevarer, skal kunne stole på, 
at fødevarer, der er mærket som 
økologiske, opfylder de højeste 
produktionsstandarder, herunder 
dyrevelfærdsstandarder.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Økologisk produktion kan kun være 
troværdig, hvis den ledsages af effektiv 
verifikation og kontrol i alle produktions-, 
forarbejdnings- og distributionsled. 
Økologisk produktion bør være underlagt 
offentlig kontrol eller andre officielle 
aktiviteter, der udføres i henhold til 
forordning Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. (XXX/XXXX) for at 
kontrollere overholdelsen af reglerne om 
økologisk produktion og mærkning af 
økologiske produkter.

(58) Økologisk produktion kan kun være 
troværdig, hvis den ledsages af effektiv 
verifikation og kontrol i alle led i 
produktionsprocessen. Økologisk 
produktion bør være underlagt offentlig 
kontrol eller andre officielle aktiviteter, der 
udføres i henhold til denne forordning. Når
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. (XXX/XXXX)33 er blevet 
vedtaget, kan Kommissionen fremsætte 
forslag over for Europa-Parlamentet og 
Rådet om medtagelse af økologisk 
landbrug i forordningens 
anvendelsesområde for at kontrollere 
overholdelsen af reglerne om økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter 

__________________ __________________
33. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XX/XXX af […] om 
offentlig kontrol og andre officielle 

33. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. XX/XXX af […] om 
offentlig kontrol og andre officielle 
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aktiviteter med henblik på anvendelsen af 
fødevare- og foderstoflovgivningen og 
reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, 
plantesundhed, planteformeringsmateriale 
og plantebeskyttelsesmidler og om ændring 
af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 
1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 
1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 
834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 
1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 
1151/2012 og (EU) nr. [….]/2013 [Office 
of Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] samt direktiv 
98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 
2008/119/EF, 2008/120/EF og 
2009/128/EF (forordningen om offentlig 
kontrol) (EUT L …).

aktiviteter med henblik på anvendelsen af 
fødevare- og foderstoflovgivningen og 
reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, 
plantesundhed, planteformeringsmateriale 
og plantebeskyttelsesmidler og om ændring 
af forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 
1829/2003, (EF) nr. 1831/2003, (EF) nr. 
1/2005, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 
834/2007, (EF) nr. 1099/2009, (EF) nr. 
1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 
1151/2012 og (EU) nr. [….]/2013 [Office 
of Publications, please insert number of 
Regulation laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material] samt direktiv 
98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 
2008/119/EF, 2008/120/EF og 
2009/128/EF (forordningen om offentlig
kontrol) (EUT L …).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) I betragtning af de alvorlige 
kontrol- og complianceproblemer i 
forbindelse med økologiske produkter fra 
tredjelande bør Kommissionen undersøge 
og vurdere, hvorvidt og hvordan der kan 
etableres et system med egenkontrol og 
ekstern evaluering inden udgangen af 
2020, og i givet fald indlede forberedelsen 
af eventuelle lovgivningsinitiativer. Under 
en sådan ordning skal producenter af 
økologiske produkter i tredjelande, der 
skal importeres til Unionen, etablere 
egenkontrolordning med inspektion og 
kontrol af kvaliteten af metoder og 
produkter. Sådanne uafhængige 
kontrolordninger skal evalueres af et 
uafhængigt kontrolorgan, der er etableret 
som bemyndiget repræsentant i Unionen. 
Kontrolorganet vil blive gjort økonomisk 



AD\1060761DA.doc 17/17 PE549.119v02-00

DA

ansvarlig i tilfælde af manglende 
overholdelse. 

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 62 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at øge mulighederne for 
små landbrugere mest muligt og tilskynde 
individuelle landbrugere til at danne 
producentsammenslutninger bør reglerne 
vedrørende producentsammenslutninger 
tage hensyn til alle mindre landbrugeres 
behov og ressourcemæssige kapacitet.

Begrundelse

Definitionen af "små landbrugere" fastsættes af den enkelte medlemsstat. For at tilskynde til 
medlemskab af sammenslutninger af erhvervsdrivende er det vigtigt, at reglerne vedrørende 
grupper af erhvervsdrivende tager hensyn til de små landbrugeres behov i alle medlemsstater. 
Disse regler bør ikke medføre en administrativ byrde eller være vanskelige at gennemføre.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 75

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75) For at sikre ensartede betingelser for
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen 
af en database til registrering af de sorter, 
for hvilke der findes 
planteformeringsmateriale frembragt 
gennem den økologiske 
produktionsmetode, for så vidt angår 
godkendelse eller tilbagetrækning af 
godkendelse for produkter eller stoffer, der 
må anvendes i økologisk produktion 
generelt og i forbindelse med produktionen 
af forarbejdede økologiske fødevarer i 

(75) For at sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af denne forordning bør 
Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår 
de tekniske detaljer vedrørende oprettelsen 
af en fælles database til registrering af de 
sorter, for hvilke der findes 
planteformeringsmateriale frembragt 
gennem den økologiske 
produktionsmetode, og særlig traditionelle 
og sjældne sorter, for så vidt angår 
godkendelse eller tilbagetrækning af 
godkendelse for produkter eller stoffer, der 
må anvendes i økologisk produktion 
generelt og i forbindelse med produktionen 
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særdeleshed, herunder de procedurer, der 
skal følges for godkendelse og registrering 
af disse produkter og stoffer, og, hvor det 
er relevant, beskrivelsen af disse, krav til 
sammensætning og betingelser for 
anvendelse, for så vidt angår de specifikke 
og praktiske bestemmelser vedrørende 
udformning, sammensætning og størrelse 
af de angivelser, der henviser til 
kodenumre for kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer og for angivelsen af, hvor 
landbrugsråvarerne er produceret, tildeling 
af kodenumre til kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer og angivelsen af, hvor 
landbrugsråvarerne er dyrket, for så vidt 
angår nærmere oplysninger og 
specifikationer vedrørende indhold, form 
og fremgangsmåde for meddelelse af 
erhvervsdrivendes og sammenslutninger af 
erhvervsdrivendes meddelelser om deres 
aktiviteter til de kompetente myndigheder 
og offentliggørelsesformen for det gebyr, 
der kan opkræves for kontrollen, for så vidt 
angår udveksling af oplysninger mellem 
sammenslutninger af erhvervsdrivende og 
kompetente myndigheder, 
kontrolmyndigheder og kontrolorganer og 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, for så vidt angår 
anerkendelse eller tilbagetrækning af 
anerkendelsen af kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer, som er kompetente til at 
gennemføre kontrol i tredjelande og 
udarbejdelsen af listen over disse 
kontrolmyndigheder og kontrolorganer og 
regler for at sikre anvendelsen af 
foranstaltninger i forbindelse med tilfælde 
af manglende overholdelse eller mistanke 
herom, der påvirker importerede 
produkters integritet, for så vidt angår 
opstillingen af listen over tredjelande, der 
er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. 834/2007 og om 
ændring af listen samt regler for at sikre 
anvendelsen af foranstaltninger i 
forbindelse med tilfælde af manglende 
overholdelse eller mistanke herom, som 
påvirker integriteten af økologiske 
produkter importeret fra disse lande, for så 

af forarbejdede økologiske fødevarer i 
særdeleshed, herunder de procedurer, der 
skal følges for godkendelse og registrering 
af disse produkter og stoffer, og, hvor det 
er relevant, beskrivelsen af disse, krav til 
sammensætning og betingelser for 
anvendelse, for så vidt angår de specifikke 
og praktiske bestemmelser vedrørende 
udformning, sammensætning og størrelse 
af de angivelser, der henviser til 
kodenumre for kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer og for angivelsen af, hvor 
landbrugsråvarerne er produceret, tildeling 
af kodenumre til kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer og angivelsen af, hvor 
landbrugsråvarerne er dyrket, for så vidt 
angår nærmere oplysninger og 
specifikationer vedrørende indhold, form 
og fremgangsmåde for meddelelse af 
erhvervsdrivendes og sammenslutninger af 
erhvervsdrivendes meddelelser om deres 
aktiviteter til de kompetente myndigheder 
og offentliggørelsesformen for det gebyr,
der kan opkræves for kontrollen, for så vidt 
angår udveksling af oplysninger mellem 
sammenslutninger af erhvervsdrivende og 
kompetente myndigheder, 
kontrolmyndigheder og kontrolorganer og 
mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen, for så vidt angår 
anerkendelse eller tilbagetrækning af 
anerkendelsen af kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer, som er kompetente til at 
gennemføre kontrol i tredjelande og 
udarbejdelsen af listen over disse 
kontrolmyndigheder og kontrolorganer og 
regler for at sikre anvendelsen af 
foranstaltninger i forbindelse med tilfælde 
af manglende overholdelse eller mistanke 
herom, der påvirker importerede 
produkters integritet, for så vidt angår 
opstillingen af listen over tredjelande, der 
er anerkendt i henhold til artikel 33, stk. 2, 
i forordning (EF) nr. 834/2007 og om 
ændring af listen samt regler for at sikre 
anvendelsen af foranstaltninger i 
forbindelse med tilfælde af manglende 
overholdelse eller mistanke herom, som 
påvirker integriteten af økologiske 
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vidt angår det system, der skal anvendes til 
fremsendelse af de oplysninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen og 
overvågningen af denne forordning og for 
så vidt angår udarbejdelsen af den liste 
over kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer, der er anerkendt i henhold 
til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
834/2007 og ændring af denne liste. Disse 
beføjelser udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/201134.

produkter importeret fra disse lande, for så 
vidt angår det system, der skal anvendes til 
fremsendelse af de oplysninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen og 
overvågningen af denne forordning og for 
så vidt angår udarbejdelsen af den liste 
over kontrolmyndigheder og 
kontrolorganer, der er anerkendt i henhold 
til artikel 33, stk. 3, i forordning (EF) nr. 
834/2007 og ændring af denne liste. Disse 
beføjelser udøves i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011.

__________________ __________________

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om 
de generelle regler og principper for, 
hvordan medlemsstaterne skal kontrollere 
Kommissionens udøvelse af 
gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 75 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(75a) Med henblik på at sikre bevarelsen 
af Unionens biodiversitet bør der ud over 
den fælles database oprettes en europæisk 
genbank i samarbejde med 
medlemsstaterne og de regionale og lokale 
myndigheder.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 77 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77a) Handlingsplanen for fremtidens 
økologiske produktion i Den Europæiske 
Union bør anvendes til at bidrage til 
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finansieringen af forskning og innovation 
med henblik på at øge produktionen og 
tilgængeligheden af økologiske frø og
planteformeringsmateriale.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 77 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(77b) For at øge produktionen, salget og 
anvendelsen af økologiske frø og 
planteformeringsmateriale bør der 
tilskyndes til oprettelse af partnerskaber 
mellem frøavlere, producenter af 
planteformeringsmateriale og alle andre, 
der deltager i det økologiske landbrug. 
Desuden bør opgaven med at udvikle et 
nyt system for en effektiv og bæredygtig 
anvendelse af økologiske frø, som kan 
virke fremmende for frøavlere og 
producenter af planteformeringsmateriale 
overdages til Ekspertgruppen med henblik 
på Teknisk Rådgivning til Økologisk 
Produktion.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 78 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne bør 
undersøge mulighederne for at udvikle en 
Unionsdækkende database over 
forekomsten af økologiske dyreracer, 
herunder deres tilpasningsevne til lokale 
forhold. Medlemsstaterne bør også sikre, 
at der findes en tilstrækkelig omfattende 
konsulenttjeneste vedrørende sådanne 
dyreracers forekomst og egnethed.
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter principper for 
økologisk produktion og regler for, 
hvordan økologisk produktion og brugen af 
betegnelser, der henviser til økologisk 
produktion, må anvendes i forbindelse med 
mærkning og reklame.

Denne forordning fastsætter principper for 
økologisk produktion, dens kontrol og 
certificering og regler for, hvordan 
økologisk produktion og brugen af 
betegnelser, der henviser til økologisk 
produktion, må anvendes i forbindelse med 
mærkning og reklame.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Storkøkkendrift, der udføres af 
storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 
2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/201135, er ikke 
omfattet af denne forordning.

Storkøkkendrift, der udføres af 
storkøkkener som defineret i artikel 2, stk. 
2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1169/201135, og som 
har til formål at udbyde økologiske 
fødevarer og næringsmidler, er ikke 
omfattet af denne forordning.

__________________ __________________
35. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

35. Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om 
ophævelse af Kommissionens direktiv 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "landbrugsråvare": landbrugsprodukt, 
der ikke har været underkastet nogen 
behandling med henblik på konservering 
eller forarbejdning

3) "landbrugsråvare": landbrugsprodukt, 
der ikke har været underkastet nogen 
behandling med henblik på forarbejdning, 
forædling eller konservering

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre jordbundens kvalitet og forebyggelse 
af og bekæmpelse af skadegørere og 
ukrudt, og for at forhindre forurening med 
produkter eller stoffer, som ikke er 
godkendt i henhold til denne forordning

4) "forebyggende foranstaltninger": 
foranstaltninger, der skal træffes for at 
sikre jordbundens kvalitet og fertilitet, 
bevarelse af biodiversitet og forebyggelse 
af og bekæmpelse af skadegørere, 
sygdomme og ukrudt, og for at forhindre 
forurening med produkter eller stoffer, som 
ikke er godkendt i henhold til denne 
forordning i alle faser af produktion, 
forarbejdning og distribution

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) overgang fra ikke-økologisk til 
økologisk produktion i en bestemt periode

5) "omlægning": overgang fra ikke-
økologisk til økologisk landbrug i en 
bestemt periode, i hvilken bestemmelserne 
vedrørende økologisk produktion finder 
anvendelse
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "sammenslutning af erhvervsdrivende": 
sammenslutning, hvor hver 
erhvervsdrivende er en landbruger, som har 
en bedrift med op til 5 hektar udnyttet 
landbrugsareal og som ud over at 
producere fødevarer eller foderstoffer 
udøver virksomhed inden for 
forarbejdning af fødevarer eller foder

7) "sammenslutning af erhvervsdrivende": 
sammenslutning, hvor hver 
erhvervsdrivende er en landbruger, som har 
en bedrift med op til fem hektar eller en 
årlig omsætning på indtil 25 000 EUR. De 
landbrugsbedrifter, som de enkelte 
medlemmer af sammenslutningen driver, 
skal ligge geografisk tæt ved hinanden.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med artikel 26 (certificering af sammenslutninger). 
Små landbrugere bør have lov til at deltage i certificering af sammenslutninger for især at 
reducere omkostningerne i forbindelse med inspektion og certificering og den dermed 
forbudne administrative byrde. For så vidt angår betingelserne for deltagelse, bør der 
indføres et yderligere kriterium (årlig omsætning på højst 25 000 EUR).

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a)"planteformeringsmateriale": enhver 
planteart i en hvilken som helst 
væksttilstand, heriblandt frø, som er i 
stand til og har til formål at danne en hel 
plante

Begrundelse

Det er nødvendigt at medtage en definition af planteformeringsmateriale, hvori det 
præciseres, at udtrykket også omfatter frø, som ellers kunne anses for udelukket fra 
definitionen. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 16 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a) "direkte miljøforhold": direkte 
miljøforhold, jf. definitionen i artikel 2, 
stk. 6, i forordning (EF) nr. 1221/20091a.

_______________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. 
november 2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 761/2001 og 
Kommissionens beslutning 2001/681/EF 
og 2006/193/EF (EUT L 342 af 
22.12.2009, s. 1-45).

Begrundelse

I forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) defineres "direkte miljøforhold" 
således: "Direkte miljøforhold er knyttet til selve organisationens aktiviteter, produkter og 
tjenesteydelser, som den har direkte ledelseskontrol over". Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1, litra d).

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33) "kontrolmyndighed": 
kontrolmyndighed for økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter som defineret i artikel 2, nr. 39, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX 
[forordningen om offentlig kontrol]

33) "kontrolmyndighed": 
kontrolmyndighed for økologisk 
produktion og mærkning af økologiske 
produkter som defineret i artikel 2, nr. 39, i 
forordning (EU) nr. XXX/XXXX 
[forordningen om offentlig kontrol], til 
hvem den kompetente myndighed helt 
eller delvis har overdraget sin kompetence 
for kontrol og certificering inden for 
økologisk produktion i henhold til denne 
forordning, eventuelt også den tilsvarende 
myndighed, som udøver sit virke i et 
tredjeland;
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

34) organ, der er uddelegeret opgaver til, 
som defineret i artikel 2, nr. 38, i 
forordning (EU) No XXX/XXXX 
[forordningen om offentlig kontrol], samt 
organ, der er anerkendt/godkendt af 
Kommissionen eller af et tredjeland, der er 
godkendt af Kommissionen til at foretage 
kontrol i tredjelande for så vidt angår 
import af økologiske produkter til Unionen

34) "kontrolorgan": organ, der er 
uddelegeret opgaver til, som defineret i 
artikel 2, nr. 38, i forordning (EU) No 
XXX/XXXX [forordningen om offentlig 
kontrol], som varetager kontrol og 
certificering af økologisk produktion i 
henhold til denne forordning samt 
tilsvarende organ, der er 
anerkendt/godkendt af Kommissionen eller 
af et tredjeland, der er godkendt af 
Kommissionen til at foretage kontrol og 
certificering i tredjelande for så vidt angår 
import af økologiske produkter til Unionen

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 40 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

40a) "industrielt fremstillede 
nanomaterialer": industrielt fremstillede 
nanomaterialer som defineret i artikel 2, 
stk. 2, litra t), i forordning (EF) nr. 
1169/20111a;

__________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 
om ophævelse af Kommissionens direktiv 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) 
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nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43) "ioniserende stråling": ioniserende 
stråling som defineret i artikel 1 i Rådets 
direktiv 96/29/Euratom47.

43) "ioniserende stråling": ioniserende 
stråling som defineret i artikel 1 i Rådets 
direktiv 96/29/Euratom47 og som reguleret 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/2/EC47a;

__________________ __________________
47 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. 
maj 1996 om fastsættelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som 
er forbundet med ioniserende stråling (EFT 
L 159 af 29.6.1996, s. 1).

47 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. 
maj 1996 om fastsættelse af 
grundlæggende sikkerhedsnormer til 
beskyttelse af befolkningens og 
arbejdstagernes sundhed mod de farer, som 
er forbundet med ioniserende stråling (EFT 
L 159 af 29.6.1996, s. 1).
47a Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/2/EF af 22. februar 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om 
levnedsmidler og 
levnedsmiddelingredienser, som er 
behandlet med ioniserende stråling (EFT 
L 66 af 13.3.1999, s. 16-23).

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) ”afgrødedyrkning på jord": 
produktion i levende jord (mineraljord 
blandet og/eller gødet med materialer og 
produkter, der er tilladt inden for 
økologisk produktion) i forbindelse med 
underjord og grundfjeld;
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Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 1, litra e), punkt ii.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Principper for økologisk produktion Mål og principper for økologisk 
produktion

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Generelle principper Generelle mål og principper 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 4 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økologisk produktion er et system for 
bæredygtig forvaltning af landbruget, der 
bygger på følgende generelle principper, 
som indebærer:

Økologisk produktion er et system for 
bæredygtig forvaltning af landbruget, der 
forfølger følgende generelle mål og
bygger på følgende generelle principper, 
som indebærer:

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Udnyttelse af energi og 
naturressourcerne, herunder vand, jord, 

c) Udnyttelse af energi og 
naturressourcerne, herunder vand, jord, 
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organiske stoffer og luft, på en forsvarlig 
måde

organiske stoffer og luft, på en forsvarlig 
og miljøvenlig måde

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra d a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) produktion af produkter af høj kvalitet

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 4 – nr. db (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) produktion af et bredt udvalg af 
fødevarer og andre landbrugsprodukter, 
som opfylder forbrugerne krav om varer, 
der er fremstiller efter processer, som ikke 
har negative konsekvenser for miljøet, 
menneskers sundhed, plantesundhed eller 
dyresundhed og -velfærd.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra e - nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) anvender jordtilknyttet afgrødedyrkning 
og animalsk produktion eller anvender 
akvakultur, der overholder princippet om 
bæredygtigt fiskeri

ii) anvender afgrødedyrkning på jord 
og/eller jordtilknyttet animalsk produktion 
inden for bedriftens økosystem, der 
overholder forebyggende foranstaltninger 
såsom:

- beskyttelse af jordbunden og afdækning 
imod vind- og vanderosion,

- sædskifte,

- brug af såsæd og dyr med høj resistens 
over for sygdomme,
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eller praktiserer bæredygtig akvakultur;

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra g a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at fremme korte forsyningskæder og 
lokal produktion inden for de forskellige 
områder i Unionen.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra g b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) at anvende metoder, der er gavnlige 
for forbrugernes og landbrugernes 
sundhed.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for rammerne af 
landbrugsaktiviteter og akvakultur bygger
økologisk produktion navnlig på følgende 
særlige principper:

Økologisk produktion bygger på følgende 
særlige principper:

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra f 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Der skal være et højt 
dyrevelfærdsniveau, der respekterer 

f) Der skal være et højt 
dyrevelfærdsniveau, der respekterer 
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artsspecifikke behov. artsspecifikke behov og gælder i alle 
livsfaser, inklusive transport og slagtning.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Husdyr skal fodres med økologisk foder, 
der består af landbrugsingredienser fra 
økologisk produktion og naturlige ikke-
landbrugsmæssige stoffer.

g) Husdyr skal fodres med økologisk foder, 
der består af landbrugsingredienser fra 
økologisk produktion og naturlige ikke-
landbrugsmæssige stoffer, der opfylder 
dyrenes ernæringsbehov. Når det ikke er 
muligt at anvende naturlige produkter til 
at opfylde ernæringsbehovene, kan der 
gøres begrænsede undtagelser i henhold 
til artikel 19 på veldefinerede betingelser.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 5 – litra h 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) Udelukkelse af genteknik, kloning af 
dyr, kunstig polyploidinduktion og 
ioniserende stråling i hele den økologiske 
fødevarekæde.

h) Udelukkelse af genteknik, herunder 
genetisk modificerede organismer og
produkter fremstillet heraf, kloning af dyr, 
herunder afkom af klonede dyr og 
produkter fremstillet af klonede dyr, 
kunstig polyploidinduktion og ioniserende 
stråling i hele den økologiske 
fødevarekæde

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 6 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) udelukkelse af fødevarer, der 
indeholder eller består af industrielt 
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fremstillede nanomaterialer;

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Hele landbrugsbedriften eller 
akvakulturbruget skal forvaltes i 
overensstemmelse med de krav, der gælder 
for økologisk produktion.

a) Hele landbrugsbedriften skal forvaltes i 
overensstemmelse med de krav, der gælder 
for økologisk produktion med undtagelse 
af bedrifter, hvor der kan skelnes klart 
mellem de økologiske drevne og de 
traditionelt drevne enheder, og som 
opfylder en af følgende betingelser:

i) den konventionelle 
landbrugsvirksomhed er klart 
differentieret fra den økologiske 
landbrugsvirksomhed på betingelse af; 

- at der med hensyn til husdyr er tale om 
forskellige arter; 

- at der med hensyn til afgrøder er tale om 
forskellige sorter, som nemt kan skelnes 
fra hinanden;

Med hensyn til akvakultur kan der være 
tale om samme arter under forudsætning 
af, at der er passende adskillelse mellem 
produktionsstederne.

ii) de konventionelle landbrugsaktiviteter 
foregår geografisk langt fra de økologiske 
landbrugsaktiviteter eller 

landbrugsbedriften eller akvakulturbruget 
er under omlægning.

Hvis ikke alle enheder af en bedrift 
anvendes til økologisk produktion, skal 
den erhvervsdrivende holde de 
jordarealer, dyr og produkter, der 
anvendes til eller produceres af de 
økologiske enheder, adskilt fra dem, der 
anvendes til eller produceres af de ikke-
økologiske enheder, og føre 
fyldestgørende regnskab, der 
dokumenterer denne adskillelse
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Økologiske erhvervsdrivende, bortset fra 
mikrovirksomheder, landbrugere og 
erhvervsdrivende, der producerer tang eller 
akvakulturdyr, skal indføre et 
miljøforvaltningssystem, som forbedrer 
deres resultater på miljøområdet.

d) Økologiske erhvervsdrivende, bortset fra 
mikrovirksomheder, landbrugere, biavlere
og erhvervsdrivende, der producerer tang 
eller akvakulturdyr, skal indføre et 
miljøforvaltningssystem, som forbedrer 
deres resultater på miljøområdet, herunder 
metoder til identificering og måling af de 
direkte miljømæssige aspekter af driften 
af organisationen, som bygger på de 
kerneindikatorer, der er skitseret i bilag 
IV i forordning (EF) nr. 1221/20091a. 
Fastlæggelsen af årlige mål for løbende 
forbedring af overholdelsen af miljøkrav 
og indførelse af et dokumentations- og 
rapporteringssystem i denne forbindelse 
overvåges inden for rammerne af den 
økologiske certificeringsproces.

___________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. 
november 2009 om organisationers 
frivillige deltagelse i en 
fællesskabsordning for miljøledelse og 
miljørevision (EMAS) og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 761/2001 og 
Kommissionens beslutning 2001/681/EF 
og 2006/193/EF (EUT L 342 af 
22.12.2009, s. 1-45).

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Økologiske landbrugere skal indføre 
strategier, som styrker naturen, beskytter 
biodiversiteten og begrænse de negative 
konsekvenser af klimaforandringerne. 
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De erhvervsdrivende skal påvise, hvordan 
de bidrager til beskyttelse og styrkelse af 
naturen og biodiversiteten. 
Medlemsstaterne beslutter, hvordan 
bidraget ydes i praksis, og kan fastlægge 
mindstemål.

De erhvervsdrivende skal demonstrere, 
hvilke initiativer de iværksætter inden for 
deres landbrugssystem til at bidrage til 
modvirkning af klimaændringer, f.eks. 
kulstofbinding, og fastlægge resultatmål 
for deres bedrift. Medlemsstaterne kan 
fastlægge mindstemål, som skal opfyldes 
under hensyntagen til den regionale 
situation, herunder den regionale 
landbrugsstruktur.

Begrundelse

Økologisk landbrug er positivt for beskyttelsen af biodiversitet, fordi forbuddet mod brugen af 
pesticider, brugen af organiske gødningsstoffer, brugen af grøngødning, græsningsarealer og 
afgrødediversitet. Imidlertid er det nødvendigt med aktive initiativer til at beskytte det princip, 
der er nævnt i artikel 4, litra b). Det forekommer passende at indføre en bestemmelse, som 
giver en garanti for opfyldelsen af et mindstemål med hensyn til kulstofbinding, som er et 
vigtigt og stærkt klimabeskyttelsesredskab, som kan benyttes på den enkelte bedrift. 
Herudover er dette bidrag til klimabeskyttelse noget, som forbrugerne forventer af de 
økologiske produkter, hvorfor det bør garanteres i kraft af forordningen.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Uanset artikel 7, stk. 1, litra a), må en 
landbrugsbedrift i omlægningsperioden 
opdeles i tydeligt adskilte enheder, som 
ikke alle drives efter økologiske 
produktionsregler. Med hensyn til husdyr 
skal der i løbet af omlægningsperioden 
være tale om forskellige arter af dyr i den 
økologiske produktion. Med hensyn til 
akvakultur kan der være tale om samme 
arter under forudsætning af, at der er 
passende adskillelse mellem 
produktionsstederne. Med hensyn til 
planter skal der være tale om forskellige 

udgår
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sorter, der let kan skelnes, i den 
økologiske produktion i 
omlægningsperioden.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. GMO'er og produkter fremstillet af eller 
ved hjælp af GMO'er må ikke anvendes i 
fødevarer eller foderstoffer eller som 
fødevarer, foder, tekniske hjælpestoffer, 
plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, 
jordforbedringsmidler, 
planteformeringsmateriale, 
mikroorganismer og dyr i økologisk 
produktion.

1. GMO'er og produkter fremstillet af eller 
ved hjælp af GMO'er må ikke anvendes i 
fødevarer eller foderstoffer eller som 
fødevarer, foder, tekniske hjælpestoffer, 
plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer, 
jordforbedringsmidler, 
planteformeringsmateriale, herunder frø,
mikroorganismer og dyr i økologisk 
produktion.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forvaltning af svampeproduktion og 
andre særlige planter og systemer for 
planteproduktion

udgår

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at begrænse de delegerede beføjelser, der tillægges 
Kommissionen i forbindelse med drivhuse og svampe. Kommissionen bør således ikke have 
beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på disse områder.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) indsamling af vilde planter. udgår
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at begrænse de delegerede beføjelser, der tillægges 
Kommissionen i forbindelse med indsamling af vilde planter og urter. Kommissionen bør 
således ikke have beføjelser til at vedtage delegerede retsakter på disse områder.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen er bemyndiget til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 32 med 
specifikke bestemmelser for kaninavl og 
avl af silkeorme

Begrundelse

Det er nødvendigt at specificere disse kategorier, da der er tale om kategorier, som er meget 
udbredte inden for økologisk produktion, og da der hidtil ikke har været nogen lovgivning på 
området.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne tilskynder til 
oprettelse af en database over 
forekomsten af fiskeyngel fra økologiske 
gydebestande og økologiske brug i 
Unionen.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 17 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at gøre det muligt at en økologisk 
produktion kan videreføres eller 

Kommissionen kan under hensyntagen til 
principperne i kapitel II og i 
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genoptages i tilfælde af en 
katastrofesituation og med forbehold af de 
principper, der er fastsat i kapital II, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 36 med 
henblik på fastlæggelse af de kriterier, der 
skal ligge til grund for at afgøre, om der er 
tale om en katastrofesituation og om 
særlige bestemmelser om, hvordan disse 
situationer håndteres, om overvågning og 
om rapporteringskrav.

overensstemmelse med bilag II vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 36 om dispensation fra 
produktionsreglerne i kapitel III.

Dispensationerne skal begrænses til et 
minimum og, når det er hensigtsmæssigt, 
være tidsbegrænsede. De delegerede 
retsakter, der vedtages i medfør af denne 
artikel, om dispensation fra 
produktionsreglerne for planter og 
planteprodukter, dyr og yngel af 
akvakulturdyr gælder under alle 
omstændigheder kun indtil den 31. 
december 2021.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Transporten af økologiske dyr skal 
opfylde kravene i forordning (EF) nr. 
1/20051a, og sikre overholdelsen af højere 
standarder for dyrevelfærd i 
overensstemmelse med de supplerende 
regler for begrænsning af transporttiden 
og fastlæggelse af betingelser for 
transport af økologiske dyr, der er fastlagt 
i bilag II til denne forordning.

_______________________
1a Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 
22. december 2004 om beskyttelse af dyr 
under transport og dermed forbundne 
aktiviteter og om ændring af direktiv 
64/432/EØF og 93/119/EF og forordning 
(EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 
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1-44).

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet opstiller 
Kommissionen en liste over stoffer, som 
ikke kan anvendes til emballering af 
økologiske produkter.

Begrundelse

Stoffer kan vandre fra emballagen ind i fødevaren. Eftersom forbrugerne logisk nok forventer, 
at økologiske produkter er endnu mere sikre end ikke-økologiske produkter, bør 
Kommissionen i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet oprette en liste over stoffer, 
som kan have en negativ virkning for sundheden og derfor ikke bør bruges i 
emballagematerialer til økologiske produkter overhovedet eller kun i ubetydelige mængder. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) til ikke-terapeutiske lægemidler og 
produkter til sikring af dyresundhed og -
velfærd.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – 1. afsnit – litra c - nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) Hvis produkterne, der er nævnt i stk. 
1, litra a), er biologisk aktive pesticider af 
mikrobiel oprindelse, og hvis alle aktive 
stoffer i disse produkter er lavrisikostoffer 
i henhold til artikel 22 i forordning (EF) 
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nr. 1107/20091a, anses sådanne produkter 
for at være 
lavrisikoplantebeskyttelsesmidler, 
medmindre Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsmyndighed eller den 
rapporterende medlemsstat bedømmer 
dem anderledes.

________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 
1).

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladelsen til anvendelse af produkter eller 
stoffer frembragt ved kemisk syntese 
begrænses til det strengt nødvendige for 
tilfælde, hvor anvendelsen af eksterne 
input, jf. artikel 4, litra f), vil være årsag til 
en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Tilladelsen til anvendelse af produkter eller 
stoffer frembragt ved kemisk syntese 
begrænses til det strengt nødvendige for 
tilfælde, hvor disse produkter eller stoffer 
er nødvendige som fodertilsætningsstof 
for at bevare dyrenes sundhed og velfærd, 
jf. første afsnit, litra e), nr. i), i dette 
stykke, og hvor anvendelsen af eksterne 
input, jf. artikel 4, litra f), vil være årsag til 
en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager 
gennemførelsesretsakter om godkendelse 
eller tilbagetrækning af produkter eller 
stoffer, der må anvendes i økologisk 

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 36 om 
godkendelse eller tilbagetrækning af 
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produktion i almindelighed, og produkter 
og stoffer, der må anvendes i produktionen 
af forarbejdede økologiske fødevarer i 
særdeleshed, og fastlægger de procedurer, 
der skal følges ved udstedelse af 
godkendelser og ved udarbejdelse af 
listerne over sådanne produkter og stoffer, 
og, hvor det er relevant, en beskrivelse af 
disse, krav til sammensætning og 
anvendelsesbetingelser. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 37, stk. 
2.

produkter eller stoffer, der må anvendes i
økologisk produktion i almindelighed, og 
produkter og stoffer, der må anvendes i 
produktionen af forarbejdede økologiske 
fødevarer i særdeleshed, og fastlægger de 
procedurer, der skal følges ved udstedelse 
af godkendelser og ved udarbejdelse af 
listerne over sådanne produkter og stoffer, 
og, hvor det er relevant, en beskrivelse af 
disse, krav til sammensætning og 
anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset artikel 211, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. 1308/2013 og med forbehold for, 
at en tilladelse fra Kommissionen vedtages 
uden anvendelse af proceduren omhandlet i 
artikel 37, stk. 2 eller 3, i denne forordning, 
kan medlemsstaterne yde nationale 
betalinger for at kompensere landbrugere 
for tab, de er påført som følge af forurening 
af deres landbrugsprodukter med ikke-
tilladte produkter eller stoffer, som 
forhindrer dem i at markedsføre deres 
produkter som økologiske, forudsat at 
landbrugerne har truffet alle relevante 
foranstaltninger til at forhindre risikoen for 
en sådan forurening. Medlemsstaterne har 
også mulighed for at anvende den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for helt eller 
delvist at dække sådanne tab.

3. Uanset artikel 211, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. 1308/2013 og med forbehold for, 
at en tilladelse fra Kommissionen vedtages 
uden anvendelse af proceduren omhandlet i 
artikel 37, stk. 2 eller 3, i denne forordning, 
kan medlemsstaterne yde nationale 
betalinger for at kompensere landbrugere 
for tab, de er påført som følge af forurening 
af deres landbrugsprodukter med ikke-
tilladte produkter eller stoffer, som 
forhindrer dem i at markedsføre deres 
produkter som økologiske, forudsat at 
landbrugerne har truffet alle relevante 
foranstaltninger til at forhindre risikoen for 
en sådan forurening. Medlemsstaterne har 
også mulighed for at anvende den fælles 
landbrugspolitiks ordninger for helt eller 
delvist at dække sådanne tab. I tilfælde 
hvor erhvervsdrivende med stor risiko for 
forurening er etableret ved siden af et 
økologisk landbrug, og hvor oprindelsen 
til forureningen kan spores, anvender 
medlemsstaterne princippet om, at 
forureneren betaler, eller afsætter 
bevillinger til at yde kompensation for de 
tab, der påføres økologiske landbrugere.
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Begrundelse

Økologiske landbrugere bør kompenseres for tab, der påføres dem som følge af forurening af 
deres landbrugsprodukter med ikke-tilladte produkter eller stoffer, der forhindrer dem i at 
markedsføre de pågældende produkter som økologiske. Bortset fra kompensation på nationalt 
eller EU-plan bør økologiske landbrugere have mulighed for at gøre ansvar gældende over 
for erhvervsdrivende, der er skyld i en sådan forurening (princippet om, at forureneren 
betaler).

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a

Nationale ordninger for forholdsregler og 
kompensationsordninger for utilsigtet 

forurening

For at undgå tilfælde af utilsigtet 
forurening med ikke-tilladte stoffer som 
resultat af konventionelle 
landbrugsmetoder eller andre ikke-
økologiske metoder til forarbejdning, 
behandling og distribution ud over 
kontrollen med økologiske 
erhvervsdrivende træffer medlemsstaterne 
forholdsregler og indfører ordninger for 
kompensation for utilsigtet forurening. 
Medlemsstaterne sikrer, at tab, som 
økologiske landbrugere måtte lide på 
grund af utilsigtet forurening, dækkes i 
tilstrækkelig grad. Når forureningens 
kilde kan spores, skal medlemsstaterne 
anvende princippet om, at forureneren 
betaler.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Betegnelserne i stk. 1 og procentangivelsen Uden at dette berører artikel 21 i 



AD\1060761DA.doc 41/41 PE549.119v02-00

DA

som omhandlet i første afsnit, litra b), skal 
fremstå i samme farve og størrelse og med 
samme skrifttype, som de øvrige angivelser 
på ingredienslisten.

forordning (EU) nr. 1169/20111a, skal
betegnelserne i stk. 1 og procentangivelsen 
som omhandlet i første afsnit, litra b), 
anføres i parentes efter den økologiske 
ingrediens og fremstå i samme farve og 
størrelse og med samme skrifttype, som de 
øvrige angivelser på ingredienslisten.

______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 
om ophævelse af Kommissionens direktiv 
87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De angivelser, der er nævnt i denne 
artikel stk. 1 og 2, og i artikel 23, stk. 3, 
skal anbringes på et iøjnefaldende sted på 
en sådan måde, at de er klart synlige, 
letlæselige og ikke kan slettes.

3. De angivelser, der er nævnt i denne 
artikel stk. 1 og 2, og i artikel 23, stk. 3, 
skal påtrykkes på et iøjnefaldende sted og 
være letlæselige og må ikke skjule de 
obligatoriske angivelser i henhold til 
artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
1169/20111a.

_________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. 
oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og 
om ophævelse af Kommissionens direktiv 
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87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, 
Kommissionens direktiv 1999/10/EF, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/13/EF, Kommissionens direktiv 
2002/67/EF og 2008/5/EF og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 
18).

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremmer 
informationskampagner, der tager sigte 
på at øge borgernes fortrolighed med 
EU's logo, så forbrugerne kan træffe et 
bevidst valg.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Kapitel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Økologisk certificering Økologisk kontrol og certificering

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår
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Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24a

Kontrolsystem

1. Medlemsstaterne etablerer et 
kontrolsystem og udpeger en eller flere 
kompetente myndigheder, der er 
ansvarlige for kontrol med overholdelsen 
af de forpligtelser, der indføres ved denne 
forordning, og i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. XX/XXXX 
(forordning om myndighedskontrol).

2. Foruden de betingelser, der er fastsat i 
forordningen om myndighedskontrol), 
skal det kontrolsystem, der indføres ved 
denne forordning, mindst omfatte 
anvendelse af forsigtigheds- og 
kontrolforanstaltninger, der vedtages af 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
37, stk. 2.

3. Som led i denne forordning fastsættes 
arten og hyppigheden af 
kontrolforanstaltningerne på grundlag af 
en vurdering af risikoen for 
uregelmæssigheder og overtrædelser med 
hensyn til overholdelse af kravene i denne 
forordning. Under alle omstændigheder 
skal alle erhvervsdrivende med undtagelse 
af erhvervsdrivende, der sælger direkte til 
den endelige forbruger eller bruger, jf. 
artikel 24 b, stk. 2, og detailhandlere, der 
har status af mikrovirksomheder, jf. 
Kommissionens henstilling 2003/361EF1a, 
mindst én gang om året underkastes en 
kontrol af, om de overholder deres 
forpligtelser. Ved fastsættelsen af 
hyppigheden af den officielle kontrol med 
blandede bedrifter med enheder, der ikke 
drives efter de økologiske 
produktionsregler, og enheder, der drives 
efter disse regler, skal der navnlig tages 
hensyn til risikoen for, at sådanne 
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bedrifter ikke overholder reglerne for 
økologisk produktion.

4. Den kompetente myndighed kan

a) overdrage sine kontrolbeføjelser til en 
eller flere kontrolmyndigheder. 
Kontrolmyndighederne skal give 
tilstrækkelige garantier for objektivitet og 
uvildighed og råde over et kvalificeret 
personale og de nødvendige ressourcer til 
at udføre deres opgaver

b) delegere kontrolopgaver til ét eller flere 
kontrolorganer. Medlemsstaterne skal i så 
fald udpege de myndigheder, som er 
ansvarlige for godkendelse af og tilsyn 
med sådanne organer.

5. Den kompetente myndighed kan kun 
delegere kontrolopgaver til et bestemt 
kontrolorgan, hvis betingelserne i artikel 
5, stk. 2, i forordningen om 
myndighedskontrol er opfyldt, og navnlig 
hvis

a) der foreligger en nøjagtig beskrivelse af 
de opgaver, som kontrolorganet kan 
varetage, og af de betingelser, hvorunder 
det kan varetage dem

b) det er godtgjort, at kontrolorganet

i) har den fornødne sagkundskab, de 
fornødne hjælpemidler og den fornødne 
infrastruktur til at kunne varetage de 
opgaver, det har fået delegeret

ii) har et tilstrækkeligt antal medarbejdere 
med passende kvalifikationer og 
erfaringer, og

er upartisk og uden interessekonflikter for 
så vidt angår varetagelsen af de opgaver, 
det har fået delegeret

c) kontrolorganet akkrediteres i henhold 
til europæisk standard EN 45011 eller 
ISO-vejledning 65, "Generelle krav til 
organer, der udfører 
produktcertificering" i den udgave, der 
senest er bekendtgjort ved offentliggørelse 
i C-udgaven af Den Europæiske Unions 
Tidende, og godkendes af de kompetente 
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myndigheder

d) kontrolorganet orienterer regelmæssigt 
- og når den kompetente myndighed 
anmoder om det - myndigheden om 
kontrolresultaterne. Hvis 
kontrolresultaterne viser eller giver 
anledning til at tro, at der er tale om 
manglende overholdelse af 
bestemmelserne, underretter 
kontrolorganet omgående den kompetente 
myndighed herom;

e) der er en effektiv koordinering mellem 
den delegerende kompetente myndighed 
og kontrolorganet.

6. Foruden bestemmelserne i stk. 5 skal 
den kompetente myndighed ved 
godkendelsen af et kontrolorgan tage 
hensyn til følgende kriterier:

a) den standardkontrolprocedure, der skal 
følges, og som indeholder en detaljeret 
beskrivelse af de forsigtigheds- og 
kontrolforanstaltninger, som 
kontrolorganet forpligter sig til at 
pålægge de erhvervsdrivende, der er 
undergivet dets kontrol

b) de foranstaltninger, som 
kontrolorganet agter at anvende i tilfælde 
af uregelmæssigheder og/eller 
overtrædelser.

7. De kompetente myndigheder må ikke 
delegere følgende opgaver til 
kontrolorganerne:

a) tilsyn med og audit af andre 
kontrolorganer

b) dispensationer, jf. artikel 17.

8. I overensstemmelse med artikel 5, stk. 
3, i forordningen om myndighedskontrol 
foretager de kompetente myndigheder, der 
delegerer specifikke opgaver til 
kontrolorganerne, audit eller inspektion 
af kontrolorganerne efter behov. Hvis en 
audit eller et inspektionsbesøg viser, at 
sådanne organer ikke varetager de 
delegerede opgaver tilfredsstillende, kan 
den delegerende kompetente myndighed 



PE549.119v02-00 46/46 AD\1060761DA.doc

DA

trække delegeringen tilbage. Den trækker 
den straks tilbage, hvis kontrolorganet 
ikke rettidigt finder en hensigtsmæssig 
løsning.

9. Foruden bestemmelserne i stk. 8 skal 
den kompetente myndighed

a) sikre, at den kontrol, som udføres af 
kontrolorganet, er objektiv og uafhængig

b) kontrollere effektiviteten af kontrollen

c) registrere eventuelle 
uregelmæssigheder og overtrædelser, der 
konstateres, og de korrigerende 
foranstaltninger, der bringes i anvendelse

d) trække godkendelsen af kontrolorganet 
tilbage, hvis det ikke opfylder kravene i 
litra a) og b) eller ikke længere opfylder 
kriterierne i stk. 5 og 6 eller ikke opfylder 
kravene i stk. 11, 12 og 14.

10. Medlemsstaterne tildeler hver 
kontrolmyndighed eller hvert 
kontrolorgan, der udfører kontrolopgaver 
som omhandlet i stk. 4, et kodenummer.

11. Kontrolmyndighederne og -organerne 
giver de kompetente myndigheder adgang 
til deres kontorer og anlæg og giver alle 
oplysninger og yder enhver hjælp, som de 
kompetente myndigheder skønner 
påkrævet, for at de kan varetage deres 
forpligtelser i henhold til denne artikel.

12. Kontrolmyndighederne og -organerne 
sikrer, at i det mindste de forsigtigheds-
og kontrolforanstaltninger, der er 
omhandlet i stk. 2, anvendes over for de 
erhvervsdrivende, der er undergivet deres 
kontrol.

13. Medlemsstaterne sørger for, at den 
indførte kontrolordning i 
overensstemmelse med artikel 18 i 
forordning (EF) nr. 178/20021b sikrer 
sporbarhed for hvert produkt i alle faser 
af produktionen, tilberedningen og 
distributionen, således at forbrugerne 
navnlig får sikkerhed for, at de økologiske 
produkter er produceret i 
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overensstemmelse med kravene i denne 
forordning.

14. Kontrolmyndighederne og -organerne 
sender senest den 31. januar hvert år de 
kompetente myndigheder en liste over de 
erhvervsdrivende, som var undergivet 
deres kontrol den 31. december det 
foregående år. Der skal senest den 31. 
marts hvert år forelægges en 
sammenfattende rapport over de 
kontrolforanstaltninger, der er 
gennemført i det foregående år.

_____________________
1a Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder (EUT L 124 
af 20.05.03, s. 36).
1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 
januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed 
(EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 24 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 24b

Deltagelse i kontrolordningen

1. Erhvervsdrivende, der producerer, 
tilbereder, oplagrer eller fra et tredjeland 
importerer produkter som omhandlet i 
artikel 2, eller som markedsfører sådanne 
produkter, skal før markedsføring af 
produkterne som økologiske eller under 
omlægning til økologisk produktion:

a) give meddelelse herom til de 
kompetente myndigheder i den 
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medlemsstat, hvor denne aktivitet udøves

b) lade virksomheden omfatte af 
kontrolordningen i artikel 24 a.

Første afsnit finder også anvendelse på 
eksportører, der eksporterer produkter 
fremstillet i overensstemmelse med 
produktionsreglerne i denne forordning.

En erhvervsdrivende, der udliciterer 
aktiviteter til tredjemand, skal også 
opfylde kravene i litra a) og b), og de 
udliciterede aktiviteter skal være omfattet 
af kontrolordningen.

2. Medlemsstaterne kan fritage 
erhvervsdrivende, der sælger produkter 
direkte til den endelige forbruger eller 
bruger, fra anvendelsen af denne artikel, 
forudsat at de ikke producerer, tilbereder, 
oplagrer — undtagen i forbindelse med 
salgsstedet — eller importerer sådanne 
produkter fra et tredjeland eller ikke har 
udliciteret sådanne aktiviteter til 
tredjemand.

3. Medlemsstaterne udpeger en 
myndighed eller godkender et organ, der 
er ansvarligt for modtagelsen af sådanne 
meddelelser.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
erhvervsdrivende, der overholder reglerne 
i denne forordning og betaler et rimeligt 
gebyr som bidrag til kontroludgifterne, 
har ret til at være omfattet af 
kontrolordningen.

5. De kompetente kontrolmyndigheder og 
-organer fører en ajourført fortegnelse 
med navne og adresser på de 
erhvervsdrivende, som de kontrollerer. 
Denne fortegnelse stilles til rådighed for 
alle berørte parter.

6. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 37, stk. 2, nærmere 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende 
den i stk. 1 i denne artikel omhandlede 
procedure for meddelelse til 
myndighederne og for omfattelse af 
kontrolordningen, navnlig for så vidt 
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angår de oplysninger, der skal gives i den 
i stk. 1, litra a), i denne artikel 
omhandlede meddelelse.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Erhvervsdrivende og sammenslutninger 
af erhvervsdrivende, som har givet 
meddelelse om deres aktiviteter i henhold 
til artikel 24, stk. 1, og som overholder 
bestemmelserne i denne forordning, har ret 
til at få udstedt et økologicertifikat. 
Økologicertifikatet, som så vidt muligt 
udstedes i elektronisk form, skal som 
minimum gøre det muligt at identificere 
den erhvervsdrivende eller 
sammenslutningen af erhvervsdrivende, 
produkttype eller produktsortiment, der er 
omfattet af certifikatet, og dets 
gyldighedsperiode.

1. Erhvervsdrivende og sammenslutninger 
af erhvervsdrivende, som har givet
meddelelse om deres aktiviteter i henhold 
til artikel 24b, stk. 1, og som overholder 
bestemmelserne i denne forordning, har ret 
til at få udstedt et økologicertifikat. 
Økologicertifikatet, som så vidt muligt 
udstedes i elektronisk form, skal som 
minimum gøre det muligt at identificere 
den erhvervsdrivende eller 
sammenslutningen af erhvervsdrivende, 
produkttype eller produktsortiment, der er 
omfattet af certifikatet, og dets 
gyldighedsperiode.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a

Foranstaltninger i tilfælde af 
overtrædelser og uregelmæssigheder

1. Hvis der konstateres en 
uregelmæssighed med hensyn til 
overholdelse af kravene i denne 
forordning, skal kontrolmyndigheden 
eller -organet sikre, at der ikke henvises 
til den økologiske produktionsmetode i 
forbindelse med mærkning og reklame for 
hele det parti eller hele den produktion, 
der er berørt af uregelmæssigheden, når 
dette står i et rimeligt forhold til 
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relevansen af det krav, der er blevet 
overtrådt, og til karakteren af og de 
særlige omstændigheder ved de 
aktiviteter, der er behæftet med 
uregelmæssigheder.

Hvis der konstateres en alvorlig 
overtrædelse eller en overtrædelse, der 
har langvarig virkning, skal 
kontrolmyndigheden eller -organet 
forbyde den pågældende erhvervsdrivende 
at markedsføre produkter, der henviser til 
den økologiske produktionsmetode i 
forbindelse med mærkning og reklame, 
for et tidsrum, der skal aftales med 
medlemsstatens kompetente myndighed.

2. Oplysninger om uregelmæssigheder 
eller overtrædelser, der har betydning for 
et produkts økologiske status, udveksles 
omgående mellem de berørte 
kontrolorganer, kontrolmyndigheder, 
kompetente myndigheder og 
medlemsstater og meddeles, hvor det er 
relevant, Kommissionen.

Hvilket niveau, oplysningerne udveksles 
på, afhænger af, hvor alvorlig og 
omfattende den konstaterede 
uregelmæssighed eller overtrædelse er.

Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 37, stk. 2, fastsætte nærmere 
bestemmelser om formen og de nærmere 
detaljer for udvekslingen af sådanne 
oplysninger.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 26 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26b

Udveksling af oplysninger

Efter en anmodning, der er behørigt 
begrundet i nødvendigheden af at 
garantere, at et produkt er fremstillet i 
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overensstemmelse med denne forordning, 
udveksler de kompetente myndigheder, 
kontrolmyndighederne og -organerne 
relevante oplysninger om resultaterne af 
deres kontrol med andre kompetente 
myndigheder, kontrolmyndigheder og -
organer. De kan også udveksle 
ovennævnte oplysninger på eget initiativ.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bestemmelserne om Kommissionens 
overvågning i tredjelandene styrkes. Det 
er ligeledes vigtigt at styrke tilsyn og 
kontrol inden for rammerne af 
ækvivalensaftaler med tredjelandene.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Der vil være hensigtsmæssigt at 
kontrollere bestemmelserne i den 
europæiske lovgivning om import af 
økologiske produkter fra tredjelande 
(forordning nr. 1235 af 2008)1a, som er 
gældende i øjeblikket, men som er under 
revidering, med henblik på at skabe et 
effektivt bindeled og sikre en overordnet 
sammenhæng.

____________________________
1a Kommissionens forordning (EF) nr. 
1235/2008 af 8. december 2008 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt 
angår ordninger for import af økologiske 
produkter fra tredjelande (EUT L 334 af 
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12.12.2008, s. 25-52).

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 35 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest den 31. december 2021 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden 
af økologisk planteformeringsmateriale og 
dyr til avlsformål.

Senest den 31.december 2021 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden 
af økologisk planteformeringsmateriale, 
dyr til avlsformål og yngel af 
akvakulturfisk. Denne rapport skal i givet 
fald være ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 40 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40 udgår

Overgangsforanstaltninger vedrørende 
oprindelsen af planteformeringsmateriale, 
avlsdyr og unge bestande af 
akvakulturdyr

For at sikre en gnidningsløs overgang fra 
reglerne om krav om økologisk oprindelse 
for planteformeringsmateriale, som er 
fastsat i artikel 12, stk. 1, litra i), i 
forordning (EF) nr. 834/2007, for dyr til 
avlsformål, som er fastsat i artikel 14, stk. 
1, litra a), nr. ii), i nævnte forordning og 
for unge bestande af akvakulturdyr, som 
er fastsat i artikel 15, stk. 1, litra a, nr. ii, i 
nævnte forordning, og den undtagelse fra 
produktionsregler, som Kommissionen 
vedtog i henhold til artikel 22 i forordning 
(EF) nr. 834/2007, og de nye 
produktionsregler for planter og 
planteprodukter, husdyr, tang og 
akvakulturdyr, som er fastsat i artikel 10, 
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stk. 1, artikel 11, stk. 1, i denne 
forordning, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
36 med henblik på undtagelser i tilfælde, 
hvor indrømmelse af undtagelser anses 
for at være nødvendig for at sikre adgang 
til planteformeringsmateriale, levende dyr 
til opdrætsformål og unge bestande af 
akvakulturdyr, som må anvendes i 
økologisk produktion. De delegerede 
retsakter, der vedtages i henhold til denne 
artikel, ophører med at finde anvendelse 
den 31. december 2021.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 44 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag I – 14. led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- havsalt udgår

Begrundelse

Havsalt bør være udelukket fra forordningens anvendelsesområde. Havsalt er et mineral og 
bør derfor ikke anses for at være et landbrugsprodukt. Hidtil har der ikke været fremsat 
forslag til produktionsregler, og vi frygter, at det vil skabe forvirring at arbejde med 
økologisk havsalt og ikke-økologisk udvundet stensalt. Hvis salt medtages i forordningen, vil 
det i væsentlig grad øge den administrative byrde for fødevareforarbejdningsindustrien.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag I – 19. led a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– aromatiserede vinprodukter som 
defineret i Rådets forordning (EF) nr. 
251/20141a.

______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. 
februar 2014 om definition, beskrivelse, 
præsentation, mærkning og beskyttelse af 
geografiske betegnelser for aromatiserede 
vinprodukter og om ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 
af 20.3.2014, s. 14).

Begrundelse

Aromatiserede vinprodukter fremstilles af vinavlsprodukter, som ifølge de relevante 
bestemmelser skal udgøre mindst 75 % af de færdige aromatiserede vine og 50 % af de 
færdige aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter. 
Eftersom den økologiske forordnings anvendelsesområde er blevet udvidet til også at omfatte 
forarbejderede landbrugsprodukter, bør aromatiserede vinprodukter medtages.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag II – del I – nr. 1.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.1. Til produktion af planter og 
planteprodukter må kun anvendes 
økologisk produceret 
planteformeringsmateriale Med henblik 
herpå skal en plante, som er bestemt til 
produktion af planteformeringsmateriale, 
og, hvor det er relevant, moderplanten, 
have været produceret i overensstemmelse 
med bestemmelserne i denne forordning 
mindst én generation, eller i tilfælde af 
flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

1.4.1. Til produktion af planter og 
planteprodukter anvendes økologisk 
produceret planteformeringsmateriale
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag II – del I – nr. 1.4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.2. Anvendelse af 
planteformeringsmateriale, der ikke 
hidrører fra økologisk produktion.

1.4.2. Anvendelse af frø eller
planteformeringsmateriale, der ikke 
hidrører fra økologisk produktion.

Planteformeringsmateriale, der ikke 
hidrører fra økologisk produktion, må 
anvendes, hvis frø og planter ikke er 
tilgængelige i tilstrækkelig mængde eller 
for at sikre et tilstrækkeligt genetisk 
grundlag, og hvis det skal anvendes i 
forbindelse med forskning, test som led i 
små markforsøg eller med henblik på 
bevarelse af genetiske ressourcer, som er 
godkendt af den kompetente myndighed i 
medlemsstaten.

Frø eller planteformeringsmateriale der 
ikke hidrører fra økologisk produktion, 
må kun anvendes efter godkendelse fra 
Kommissionen i medfør af artikel 17 og 
kun hvis én af følgende betingelser er 
opfyldt:

- den kompetente myndighed har 
bekræftet, at der ikke er økologisk 
materiale til rådighed;

- hvis anvendelsen af det anses for at være 
nødvendig for den regionale bevarelse af 
biodiversitet eller tilstrækkelige af 
genetiske ressourcer 

- hvis det hidrører fra en 
produktionsenhed, der er under 
omlægning til økologisk produktion eller

- hvis anvendelsen af det begrundes med, 
at materialet skal anvendes i forbindelse 
med forskning eller test som led i små 
markforsøg.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag II – del I – nr. 1.5.8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5.8a. Biodynamisk tilberedning

Det er tilladt at anvende biodynamisk 
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tilberedning.

Begrundelse

Biodynamisk tilberedning bør tillades.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.3.3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Valget af racer skal også være passende 
og skal medvirke til at forebygge lidelser 
og undgå, at det bliver nødvendigt at 
lemlæste dyr.

d) Valget af racer skal også være passende 
for at sikre en høj dyrevelfærdsstandard
og skal medvirke til at forebygge lidelser 
og undgå, at det bliver nødvendigt at 
lemlæste dyr.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.3.3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Korrekt anvendelse og håndhævelse af 
avlsregler skal i relevant omfang lettes 
gennem støtte til udvikling af 
landdistrikter og Handlingsplan for 
fremtidens økologiske produktion i Den 
Europæiske Union.

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.4. Ved valg af racer eller stamdyr skal 
der tages hensyn til dyrenes evne til at 
tilpasse sig stedets betingelser, uden at 
dette påvirker deres velfærd, deres 
levedygtighed og deres 

1.3.4. Ved valg af racer eller stamdyr skal 
der tages hensyn til dyrenes evne til at 
tilpasse sig stedets betingelser, uden at 
dette påvirker deres velfærd, deres 
levedygtighed og deres 
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modstandsdygtighed over for sygdomme 
Derudover skal vælges racer og stamdyr 
med henblik på at undgå specifikke 
sygdomme eller sundhedsproblemer, som 
associeres med bestemte racer eller 
stamdyr i intensive driftssystemer, såsom 
porcint stress-syndrom, PSE-syndrom 
(pale-soft-exudative), pludselig død, 
spontane aborter og vanskelige fødsler, der 
kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis 
vælges oprindelige racer og stamdyr.

modstandsdygtighed over for sygdomme 
Derudover skal vælges racer og stamdyr 
med henblik på at undgå specifikke 
sygdomme eller sundhedsproblemer, som
associeres med bestemte racer eller 
stamdyr i intensive driftssystemer, såsom 
porcint stress-syndrom, PSE-syndrom 
(pale-soft-exudative), pludselig død, 
spontane aborter og vanskelige fødsler, der 
kræver kejsersnit. Der skal fortrinsvis 
vælges oprindelige racer og stamdyr.

Kommissionen fastsætter i 
overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, 
gennemsnitlige vækst- og 
produktionsrater for alle dyr til 
opfedning, herunder slagtekyllinger og 
kalkuner. Der anvendes i givet fald 
indikatorer til at vurdere og bekræfte 
racernes robusthed og egnethed til 
økologisk landbrug. Sådanne indikatorer 
omfatter gennemsnitlige vækstrater for 
alle racer og gennemsnitlige 
produktionsrater for alle æg- og 
mælkeproducerende racer, der er 
forenelige med reglerne om opdrætstid for 
de enkelte arter i landbruget (dvs. dage 
indtil slagtning for fjerkræ). 

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.3.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3.5. Til avlsformål må kun ikke-
økologisk opdrættede dyr indsættes på 
landbrugsbedriften, hvis de pågældende 
racer er i fare for at forsvinde fra 
landbruget, jf. bilag IV til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1974/20062; i dette 
tilfælde skal hundyrene af de pågældende 
racer ikke nødvendigvis være dyr, der 
endnu ikke har født.

1.3.5. Ikke-økologisk opdrættede dyr kan 
indsættes på en landbrugsbedrift til 
avlsformål efter godkendelse fra 
Kommissionen i medfør af artikel 17 og 
hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

- hvis de pågældende racer er i fare for at 
forsvinde fra landbruget, jf. bilag IV til 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
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1974/20062; i dette tilfælde behøver
dyrene af de pågældende racer ikke at have
født;

- når den kompetente myndighed har 
bekræftet, at der ikke findes økologiske 
dyr i den pågældende region;

Sådanne dyr og produkter heraf kan 
anses for økologiske efter udløbet af den i 
punkt 1.2 omhandlede 
omlægningsperiode. Ikke-økologisk 
fjerkræ kan indsættes på en bedrift og 
konverteres, inden kyllingerne er tre dage 
gamle.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.4.1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Dyrene skal fodres med økologisk foder, 
der opfylder deres ernæringsmæssige 
behov i de forskellige faser af deres 
udvikling. Restriktiv fodring er ikke tilladt 
i husdyrproduktion.

b) Dyrene skal fodres med økologisk foder 
eller foder fra omlægning jf. punkt 1.4.3.,
der opfylder deres ernæringsmæssige 
behov i de forskellige faser af deres 
udvikling. Restriktiv fodring er ikke tilladt 
i husdyrproduktion.

Begrundelse

Det er nødvendigt at opretholde status quo, da der ikke er nok tilgængeligt økologisk foder på 
markedet.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Bilag II - del II - nr. 1.4.1 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Der må ikke anvendes vækstfremmere 
og syntetiske aminosyrer

f) Der må ikke anvendes vækstfremmere, 
og produkter eller stoffer frembragt ved 
kemisk syntese skal nøje begrænses til 
tilfælde, hvor disse er nødvendige som 
fodertilsætningsstof, med det formål at 
sikre dyrenes sundhed og velfærd i 
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henhold til artikel 19, stk. 2, litra e), nr. i), 
i denne forordning.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.4.2.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de fælles arealer forvaltes fuldt ud i 
henhold til denne forordning.

a) de fælles arealer er ikke gennem mindst 
tre år blevet behandlet med andre 
produkter end dem, der er tilladt til 
anvendelse i økologisk produktion, og
forvaltes fuldt ud i henhold til denne 
forordning 

Begrundelse

Ændringsforslaget opretholder status quo.

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.4.2.1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ikke-økologiske dyr, som benytter det 
pågældende græsningsareal, kommer fra 
et produktionssystem svarende til et af de 
systemer, der er fastsat i artikel 28 og 30 i 
forordning (EU) nr. 1305/2013

udgår

__________________
3 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. 
december 2013 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) og om 
ophævelse af Rådets forordning (EF) 
nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, 
s. 487).



PE549.119v02-00 60/60 AD\1060761DA.doc

DA

Begrundelse

Specifikke krav til ikke-økologiske dyr, som benytter samme græsningsareal som økologiske 
dyr, mindsker fleksibiliteten og dermed omlægningen af fælles landbrugsarealer til græsning. 
Forvaltningen af den konventionelle bedrift efter kravene i artikel 28 og 30 i forordning (EU) 
nr. 1305/2013 påvirker ikke kvaliteten af den gødning, som dyrene tilfører 
græsningsarealerne. Det er vigtigere, at dyrene behandles i overensstemmelse med den 
økologiske forordning, når økologiske arealer bruges til fælles græsning.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.4.3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.3.1. For landbrugsbedrifter under 
omlægning må højst 15 % af det samlede 
gennemsnitlige foderforbrug stamme fra 
græsning på eller høst af permanente 
græsarealer eller parceller med flerårige 
foderplanter eller proteinafgrøder, der er 
sået i overensstemmelse med reglerne for 
økologisk produktion på marker, der er 
under første års omlægning til økologisk 
produktion, forudsat at disse arealer er en 
del af bedriften. Foder fra første 
omlægningsår må ikke anvendes til 
produktion af forarbejdet økologisk foder. 
Hvis der anvendes foder fra omlægning 
såvel som foder fra parceller, der er i det 
første omlægningsår, må foderplanens 
samlede andel af et dette foder ikke 
overstige de maksimale procentsatser, der 
er fastsat i punkt 1.4.3.2.

1.4.3.1. For landbrugsbedrifter under 
omlægning må højst 20 % af det samlede 
gennemsnitlige foderforbrug stamme fra 
græsning på eller høst af permanente 
græsarealer eller parceller med flerårige 
foderplanter eller proteinafgrøder, der er 
sået i overensstemmelse med reglerne for 
økologisk produktion på marker, der er 
under første års omlægning til økologisk 
produktion, forudsat at disse arealer er en 
del af bedriften. Foder fra første 
omlægningsår må ikke anvendes til 
produktion af forarbejdet økologisk foder. 
Hvis der til fodring anvendes foder fra 
omlægning såvel som foder fra både 
parceller, der er i det første og i det andet
omlægningsår, må foderplanens samlede 
andel af dette foder ikke overstige de 
maksimale procentsatser, der er fastsat i 
punkt 1.4.3.2. Foder fra første 
omlægningsår må ikke anvendes til 
produktion af forarbejdet økologisk foder.

Begrundelse

Ændringsforslaget opretholder status quo.

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.4.3.2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.4.3.2. 1.4.3.2. For økologiske 
landbrugsbedrifter må foder fra omlægning 
gennemsnitligt udgøre op til 20 % af 
foderplanen, navnlig foder fra det andet 
omlægningsår. For landbrugsbedrifter 
under omlægning gælder, at hvis foderet 
fra omlægning kommer fra bedriften, kan 
denne andel forhøjes til 100 %.

1.4.3.2. For økologiske landbrugsbedrifter 
må foder fra omlægning gennemsnitligt 
udgøre op til 30 % af foderplanen, navnlig 
foder fra det andet omlægningsår For 
landbrugsbedrifter under omlægning 
gælder, at hvis foderet fra omlægning fra 
det andet omlægningsår kommer fra 
bedriften, kan denne andel forhøjes til 100 
%.

Begrundelse

Ændringsforslaget opretholder status quo.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.5.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.5.2.2. Sygdom skal behandles 
øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; 
der må om nødvendigt og på strenge 
betingelser og under en dyrlæges ansvar 
anvendes kemisk fremstillede allopatiske 
veterinærlægemidler, herunder antibiotika, 
når fytoterapeutiske, homøopatiske og 
andre midler er uegnede; der skal navnlig 
fastsættes restriktioner med hensyn til 
behandlingsforløb og 
tilbageholdelsesperioder.

1.5.2.2. Sygdom skal behandles 
øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; 
der må om nødvendigt og på strenge 
betingelser og under en dyrlæges ansvar 
anvendes kemisk fremstillede allopatiske 
veterinærlægemidler, herunder antibiotika, 
når fytoterapeutiske, homøopatiske og 
andre midler er uegnede; der skal navnlig 
fastsættes restriktioner med hensyn til 
behandlingsforløb og 
tilbageholdelsesperioder. Allopatiske 
veterinærlægemidler, der er tilladt til brug 
i økologisk produktion i henhold til artikel 
19, kan anvendes uden samråd med en 
dyrlæge.

Begrundelse

For at sikre dyrevelfærd og en hensigtsmæssig indsats mod bestemte sygdomme bør der 
udarbejdes en liste over tilladte allopatiske veterinærlægemidler. Visse produkter, der er 
egnet til økologisk produktion, er forbudte som følge af deres kategorisering som allopatiske 
veterinærlægemidler eller begrænset som følge af kravet om en recept fra en dyrlæge, f.eks. 
Orbeseal, der er en steril ikke-antibiotisk intra-mammær infusion i form af en viskos pasta, 
oxytocin-hormon til kalvende kvæg, intravenøs infusion af calcium-saltopløsning til 
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behandling af mælkefeber eller oplagring af analgetiske produkter, der anvendes i forbindelse 
med kastration af smågrise.

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.6.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.2. I områder, hvor de klimatiske 
forhold tillader, at dyrene lever udendørs, 
er staldbygninger ikke obligatoriske. Dyr 
skal have permanent adgang til udendørs 
arealer, herunder græsningsarealer, når 
vejrforholdene og jordbundens tilstand 
tillader det, medmindre der pålægges 
restriktioner og forpligtelser til beskyttelse 
af menneskers og dyrs sundhed i henhold 
til EU-lovgivningen. Dyrene skal have 
adgang til læskure eller til steder, hvor de 
kan søge beskyttelse mod regn og blæst. 

1.6.2. I områder, hvor de klimatiske 
forhold tillader, at dyrene lever udendørs, 
er staldbygninger ikke obligatoriske. Dyr 
skal have permanent adgang til udendørs 
arealer, herunder græsningsarealer, når 
vejrforholdene og jordbundens tilstand 
tillader det, medmindre der pålægges 
restriktioner og forpligtelser til beskyttelse 
af menneskers og dyrs sundhed i henhold 
til EU-lovgivningen. Dyrene skal have 
adgang til læskure eller til steder, hvor de 
kan søge beskyttelse mod regn og blæst. 
Systemer med lukkede bure er ikke tilladt 
i økologisk landbrug.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.1. Alle personer involveret i hold af dyr 
skal have de grundlæggende kundskaber 
og kvalifikationer, som er nødvendige for 
at kunne tilgodese dyrenes sundhed og 
velfærd.

1.7.1. Alle personer involveret i hold af dyr 
skal have de kundskaber og kvalifikationer, 
som er nødvendige for at kunne tilgodese 
dyrenes sundhed og velfærd.
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Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.2. Opdrætsmetoderne, herunder 
belægningsgraden, og 
opstaldningsforholdene skal sikre, at 
dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske 
og etologiske behov opfyldes.

1.7.2. Opdrætsmetoderne, herunder 
belægningsgraden, og 
opstaldningsforholdene skal sikre, at 
dyrenes udviklingsmæssige, fysiologiske 
og etologiske behov opfyldes i hele dyrets 
levetid. Minimering af stress hos dyr bør 
være et vejledende princip i husdyravl.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.3. Dyrene skal have permanent adgang 
til udendørs arealer, fortrinsvis
græsningsarealer til planteædere, når 
vejrforholdene og jordbundens tilstand 
tillader det, medmindre der pålægges 
restriktioner og forpligtelser til beskyttelse 
af menneskers og dyrs sundhed i henhold 
til fællesskabslovgivningen.

1.7.3. Planteædende dyr skal have 
permanent adgang til græsningsarealer, når 
vejrforholdene og jordbundens tilstand 
tillader det, medmindre der pålægges 
restriktioner og forpligtelser til beskyttelse 
af menneskers og dyrs sundhed i henhold 
til fællesskabslovgivningen Når 
vejrforhold, sæsonbestemte forhold og 
jordbundens tilstand ikke giver mulighed 
for adgang til græsningsarealer, skal 
dyrene have permanent adgang til 
udendørs arealer, så de kan motionere, 
medmindre dette ikke er befordrende for 
dyrenes velfærd, eller hvis der som følge 
af påbud i henhold til 
fællesskabslovgivningen er indført 
midlertidige restriktioner og forpligtelser i 
forbindelse med beskyttelse af menneskers 
og dyrs sundhed.
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Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.6. Tøjring eller isolering af dyr er 
forbudt, medmindre det kun berører 
enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så 
vidt det er af veterinære hensyn. 
Kompetente myndigheder kan tillade, at 
kvæg på bedrifter opbindes, hvis det ikke 
er muligt at holde kvæget i grupper, der 
passer til deres adfærd, forudsat at de har 
adgang til græsarealer i græsningsperioden, 
og mindst to gange om ugen har adgang til 
udearealer, når græsning ikke er mulig.

1.7.6. Tøjring eller isolering af dyr er 
forbudt, undtagen hvis det kun berører 
enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så 
vidt det er begrundet i sikkerheds-, 
velfærds- eller veterinærhensyn. I en 
periode på op til [15 år efter datoen for 
forordningens ikrafttrædelse] kan de 
kompetente myndigheder tillade, at kvæg 
på mikrovirksomheder opbindes, hvis det 
ikke er muligt at holde kvæget i grupper, 
der passer til deres adfærd, forudsat at de 
har adgang til græsarealer i 
græsningsperioden, og mindst to gange om 
ugen har adgang til udearealer, når 
græsning ikke er mulig.

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.7. Transporttiden for dyr skal holdes på 
et minimum.

1.7.7. Transporttiden for levende dyr må 
ikke overstige otte timer for pattedyr og 
fire timer for fjerkræ og kaniner, idet der 
kan gøre visse undtagelser af hensyn til 
geografiske forhold i de yderste 
randområder, dårlige vejforbindelser, 
afsides beliggenhed eller mulighed for 
længere transporttid for visse arter som 
bekræftet fra videnskabeligt hold på 
betingelse af, at bestemmelserne om 
dyrevelfærd overholdes. Med henblik 
herpå skal der ydes støtte til lokale 
slagterier.



AD\1060761DA.doc 65/65 PE549.119v02-00

DA

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.7a. Reglerne om maksimal 
transporttid som nævnt i punkt 1.7.7. skal 
tilpasses efter arternes specifikke behov, 
som skal defineres i dette bilag. Andre 
transportbetingelser, som er fastsat i dette 
bilag, såsom pladsforhold i bilerne, 
gulvtyper, temperaturstyring, adgang til 
vand, sociale krav og opstaldningsvilkår, 
der er tilpasset de enkelte arter, skal også 
overholdes. Der skal udvises særlig 
opmærksomhed i forbindelse med 
transport af sårbare dyr eller udsætterdyr.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.8. Enhver form for lidelse skal holdes 
på et minimum i hele dyrets levetid, 
herunder i forbindelse med slagtning.

1.7.8. Enhver form for lidelse, der kan 
undgås, skal forhindres i hele dyrets 
levetid, herunder i forbindelse med 
transport og slagtning. 

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.8a. Det skal være obligatorisk med 
behørig og human bedøvelse til alle dyr på 
slagtningstidspunktet. Uhensigtsmæssig 
bedøvelse og/eller uhensigtsmæssige 
slagtningsmetoder såsom anvendelse af 
levende ophængning og elektrisk vandbad 
til slagtekyllinger og kalkuner, kvælning 
og afblødning uden bedøvelse er forbudt. 
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Personer, der håndterer økologisk 
opdrættede dyr under transport og 
slagtning, skal have tilstrækkelig 
uddannelse heri for at sikre korrekt 
anvendelse af reglerne i denne 
forordning, hvilket er genstand for 
regelmæssigt tilsyn for at sikre 
overholdelse.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.9a. Afhorning må ikke foretages 
rutinemæssigt inden for det økologiske 
landbrug. Indgrebet kan imidlertid 
godkendes i enkelttilfælde af den 
kompetente myndighed af veterinære 
årsager eller dyrevelfærdsårsager eller af 
hensyn til arbejdstagernes sikkerhed.

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.11. Fysisk kastrering er tilladt, når det 
sker med henblik på at bevare 
produkternes kvalitet og de traditionelle 
produktionsformer, men kun ved 
anvendelse af passende bedøvelse eller 
smertestillende midler, eller ved at 
indgrebet foretages i den mest 
hensigtsmæssige alder af kvalificeret 
personale.

1.7.9b. Fysisk kastrering er forbudt, 
undtagen hvor det er uundgåeligt. Hvis 
det er uundgåeligt, må indgrebene kun
foretages ved anvendelse af passende 
bedøvelse og/eller længerevarende 
smertestillende midler.

Det er tilladt at anvende eksisterende 
alternative ikke-hormonale produkter og
metoder, som undgår anvendelsen af 
fysisk kastration, herunder immunologisk 
forebyggelse af ornesmag, anvendelse af 
genetisk udvælgelse af dyr med lavere 
ornesmag og tilsætningsstoffer til foderet.
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Kommissionen skal overveje et forbud 
mod kastrering af smågrise på grundlag 
af en konsekvensanalyse og fremsætte 
lovforslag herom senest i 2020.

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.10. Dyrenes lidelser begrænses mest 
muligt, ved at der anvendes passende 
bedøvelse og/eller smertestillende midler, 
eller ved at indgrebet foretages i den mest 
hensigtsmæssige alder af kvalificeret 
personale.

1.7.10. Når et kirurgisk indgreb anses for 
nødvendigt at de i punkt 1.7.9a. 
omhandlede årsager skal de pågældende 
dyrs lidelser forhindres ved at der 
anvendes sunde veterinærmetoder og -
lægemidler, herunder passende bedøvelse 
og langvarig behandling med
smertestillende midler, eller ved at 
indgrebet foretages i den mest 
hensigtsmæssige alder for det pågældende 
dyr af autoriseret og kvalificeret personale
Smertelindring skal gives til dyret, så 
længe som det anses for passende efter 
ethvert indgreb, der måtte kræve det.

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.10a. Ethvert kirurgisk indgreb, der 
måtte være nødvendigt, skal udføres af en 
dyrlæge. Når det er praktisk muligt, skal 
der anvendes ikke-kirurgiske alternativer 
og rådgivning om brug af egnede racer og 
opstaldningsmetoder for at imødekomme 
specifikke bekymringer forbundet med 
opdræt af ukastrerede handyr og hornede 
dyr.
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 1.7.12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.7.12. Indladning og losning af dyr skal 
ske uden anvendelse af nogen form for 
elektriske impulser til at tvinge dyrene.
Anvendelse af allopatiske beroligende 
midler før eller under transporten er 
forbudt.

1.7.12. Indladning og losning af dyr skal 
ske uden anvendelse af nogen form for 
elektriske impulser til at tvinge dyrene 
undtagen under usædvanlige 
omstændigheder og i henhold til 
bestemmelserne i bilag III, artikel 1, stk. 
9, til forordning (EF) nr. 1099/20091a.
Blanding af ukendte dyr under transport 
eller opstaldning og unødig 
overnatningsopstaldning skal undgås.
Sociale dyr skal holdes i grupper og 
kunne bevæge sig og vende sig i båsen.
Anvendelse af allopatiske beroligende 
midler før eller under transporten er 
forbudt.

__________________________

1a Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 
af 24. september 2009 om beskyttelse af 
dyr på aflivningstidspunktet (EUT L 303 
af 18.11.2009, s. 1-30).

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Kvæg, får og geder skal have adgang til 
græsningsarealer, når vejret tillader det

a) Kvæg, får og geder skal have permanent
adgang til græsningsarealer, når vejret 
tillader det
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Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Uanset litra a) skal tyre på over et år 
have adgang til græsarealer eller udeareal.

b) Uanset litra a) skal tyre på over et år 
have adgang til græsarealer eller udeareal.

I tilfælde hvor de eksisterende økologiske 
landbrugsanlæg skal tilpasses for at 
opfylde kriterierne i litra a) og i dette litra, 
skal en sådan tilpasning ske inden for en 
overgangsperiode på 15 år efter datoen 
for denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Når kvæg, får og geder har adgang til 
græsarealer i græsningsperioden, og når 
vinteropstaldningsordningerne giver 
dyrene mulighed for at bevæge sig frit, 
kan kravet om adgang til udearealer i 
vintermånederne fraviges.

udgår

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvis dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

d) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvor dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.
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Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for kvæg, får og 
geder, skal bestå af grovfoder, frisk eller 
tørret foder eller ensilage. Denne 
procentdel kan nedsættes til 50 % for 
mælkeproducerende dyr i højst tre måneder 
i begyndelsen af laktationen.

e) For kvæg, får og geder skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Arterne skal vælges ud fra deres evne 
til at tilpasse sig lokale 
græsningsbetingelser og deres egnethed 
til andet foder, herunder krav om 
grovfoder, frisk eller tørret foder eller 
ensilage. Hvis en større andel af 
grovfoder ikke er mulig, gælder følgende 
minimumsregler, idet arternes krav til 
ernæring, sundhed og velfærd overholdes: 
Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den 
daglige foderration for kvæg, får og geder, 
skal bestå af grovfoder, frisk eller tørret 
foder eller ensilage. Denne procentdel kan 
nedsættes til 50 % for mælkeproducerende 
dyr i højst tre måneder i begyndelsen af 
laktationen.

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a), og artikel 3, stk. 1, andet afsnit i Rådets 
direktiv 2008/119/EF4, er opstaldning i 
enkeltbokse af kalve, der er over en uge 
gamle, forbudt, medmindre det kun berører 
enkelte dyr i et begrænset tidsrum og for så 
vidt det er begrundet i veterinærhensyn.

c) Uanset artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra 
a), og artikel 3, stk. 1, andet afsnit, i Rådets 
direktiv 2008/119/EF4, er enhver form for 
opstaldning enkeltvis, herunder
opstaldning af kalve i enkeltbokse, forbudt, 
medmindre det kun berører enkelte dyr i et 
begrænset tidsrum, og for så vidt det er 
begrundet i veterinærhensyn.

_______________ _______________
4 Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 

4 Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. 
december 2008 om fastsættelse af 
mindstekrav med hensyn til beskyttelse af 
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kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7) kalve (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7)

Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Når kalve behandles enkeltvis af 
veterinære grunde, skal de holdes i 
områder med fast gulv og halmstrøelse. 
Kalven bør let kunne vende sig, ligge ned i 
fuld længde (behageligt) og have visuel 
kontakt med andre kalve. Hvis kalven 
tages fra koen umiddelbart efter 
kælvning, må kalvene først gå i grupper, 
efter at de er blevet en uge gamle.

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.1.3 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Al opstaldning skal give adgang til et 
åbent område, hvor dyrene kan røre sig.

Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr.2.2.2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Dyr af hestefamilien skal have adgang til 
græsningsarealer, når vejrforholdene 
tillader det.

a) Dyr af hestefamilien skal have adgang til 
græsningsarealer, når vejrforholdene 
tillader det. På alle andre tidspunkter bør 
heste have adgang til grovfoder.
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Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Når dyr af hestefamilien har adgang til 
græsarealer i græsningsperioden, og når 
vinteropstaldningsordningerne giver 
dyrene mulighed for at bevæge sig frit, 
kan kravet om adgang til udearealer i 
vintermånederne fraviges.

udgår

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.2.2– litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Mindst 90 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, som 
omhandlet i 1.4.2.2, skal komme fra egen 
bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, være 
produceret i samarbejde med andre 
økologiske landbrugsbedrifter i det samme 
område.

c) Mindst 60 % af foderet, undtagen i 
perioden hvert år, hvor dyrene er på 
sæsonbestemt græsningsskifte, jf. punkt 
1.4.2.2, skal komme fra egen bedrift eller, 
hvor dette ikke er muligt, være produceret i 
samarbejde med andre økologiske 
landbrugsbedrifter i det samme område.

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Mindst 60 % af det tørstof, der udgør 
den daglige foderration for dyr af 
hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk 
eller tørret foder eller ensilage.

d) For dyr af hestefamilien skal opdrættet 
være baseret på størst mulig anvendelse af 
græsarealer, i det omfang græsgange står til 
rådighed på de forskellige tidspunkter af 
året. Hvis en større andel af grovfoder 
ikke er mulig, gælder følgende 
minimumsregler, idet arternes krav til 
ernæring, sundhed og velfærd overholdes:
Mindst 60 % af det tørstof, der udgør den 
daglige foderration for dyr af 
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hestefamilien, skal bestå af grovfoder, frisk 
eller tørret foder eller ensilage.

Ændringsforslag 130

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.2.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Staldbygninger for dyr af hestefamilien 
skal have jævne, men ikke glatte gulve. 
Mindst halvdelen af indendørsarealet som 
angivet i den skematiske oversigt over 
mindste areal for dyr af hestefamilien som 
omhandlet i punkt 2.2.4., skal være fast, 
dvs. ikke fuldspaltegulv eller drænet gulv.

a) Staldbygninger for dyr af hestefamilien 
skal have jævne, men ikke glatte gulve. 
Hele indendørsarealet som angivet i den 
skematiske oversigt over mindste areal for 
dyr af hestefamilien som omhandlet i punkt 
2.2.4., skal være fast, dvs. ikke 
fuldspaltegulv eller drænet gulv.

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvor dette ikke er 
muligt, være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder

Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Der skal altid være tilgængeligt rent, 
frisk vand i tilstrækkelig mængder.
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Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.3 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Staldbygninger for svin skal have jævne, 
men ikke glatte gulve. Mindst halvdelen af 
indendørsarealet som angivet i den 
skematiske oversigt over mindste areal for 
svin som omhandlet i punkt 2.2.4., skal 
være fast, dvs. ikke fuldspaltegulv eller 
drænet gulv.

a) Staldbygninger for svin skal have jævne, 
men ikke glatte gulve. Hele indendørs-
/gulvarealet som angivet i den skematiske 
oversigt over mindste areal for svin som 
omhandlet i punkt 2.2.4., skal være fast, 
dvs. ikke fuldspaltegulv eller drænet gulv.

Ændringsforslag 134

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.3 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Der bør altid findes halmstrøelse i 
tilstrækkeligt omfang til at sikre, at alle 
svin i en sti kan ligge ned samtidig på den 
mest pladskrævende måde.

Ændringsforslag 135

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de 
sidste stadier af drægtighedsperioden og i 
diegivningsperioden

c) Søer skal holdes i grupper undtagen i de 
sidste stadier af drægtighedsperioden og i 
diegivningsperioden, og i den tid skal soen 
kunne bevæge sig frit i sin sti og kun 
tøjres kortvarigt, når det er absolut 
nødvendigt. 

Uanset andre krav om halm skal søer få 
dage før den forventede faring forsynes 
med en tilstrækkelig mængde halm eller 
andet passende naturligt materiale, der 
giver dem mulighed for at bygge rede.
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Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Svin skal kunne gøde og rode på 
løbearealerne. Som rodemateriale kan der 
anvendes forskellige substrater.

e) Svin skal kunne gøde og rode på 
løbearealerne. Som rodemateriale kan der 
anvendes forskellige substrater. Miljøet 
skal tilføres berigende materiale, da det 
bidrager positivt til svinenes trivsel.

Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.3.4 – tabel 2

Kommissionens forslag

Indendørs areal Udendørs areal 

(nettoareal, som dyrene skal have til 
rådighed)

(løbegårde, ikke 
græsarealer)

Mindste
levendevægt 
(kg)

m2/dyr m2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 
dage

7,5 hundyr 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6

indtil 85 1,1 0,8

indtil 110 1,3 1

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9

6 handyr 8,0

Hvis stier anvendes 
til naturlig 
bedækning: 
10 m2/orne

Ændringsforslag

Indendørs areal Udendørs areal 

(nettoareal, som dyrene skal have til (løbegårde, ikke 
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rådighed) græsarealer)

Mindste 
levendevægt 
(kg)

m2/dyr m2/dyr

Diegivende søer med 
smågrise på indtil 40 
dage

7,5 søer 2,5

Fedesvin indtil 50 0,8 0,6

indtil 85 1,1 0,8

indtil 110 1,3 1

over 110 1,5 1,2

Smågrise over 40 dage og 
indtil 30 kg

0,6 0,4

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9

Avlssvin 2,5 hundyr 1,9

6 handyr 8,0

Hvis stier anvendes 
til naturlig 
bedækning: 
10 m2/orne

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at man igen medtager kategorien over 110 kg – indendørs areal 1,5 –
udendørs areal: 1,2 - som allerede var medtaget i forordning (EF) nr. 889/2008.

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4.2. Fjerkræets oprindelse 2.4.2. Fjerkræets oprindelse

Hurtigtvoksende fjerkræracer er forbudt

Fjerkræ skal enten opdrættes, indtil 
dyrene når en given minimumsalder, eller 
komme fra langsomt voksende fjerkræracer 
som defineret af Kommissionen.

Fjerkræ skal komme fra langsomt 
voksende fjerkræracer, som opfylder 
fastsatte, begrænsede daglige vækstrater, 
der er forenelige med 
mindsteopdrætsalderen for hver enkelt 
art. Kommissionen fastsætter disse 
vækstrater i overensstemmelse med artikel 
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11, stk. 2.

Anvender landbrugeren ikke-langsomt 
voksende fjerkræracer, er mindste alder for 
slagtning:

Anvender landbrugeren ikke-langsomt 
voksende fjerkræracer, er mindste alder for 
slagtning:

a) 81 dage for kyllinger a) 81 dage for kyllinger

b) 150 dage for kapuner b) 150 dage for kapuner

c) 49 dage for pekingænder c) 49 dage for pekingænder

d) 70 dage for berberiænder (hundyr) d) 70 dage for berberiænder (hundyr)

e) 84 dage for berberiænder (handyr) e) 84 dage for berberiænder (handyr)

f) 92 dage for gråænder f) 92 dage for gråænder

g) 94 dage for perlehøns g) 94 dage for perlehøns

h) 140 dage for kalkuner (handyr) og gæs 
og

h) 140 dage for kalkuner (handyr) og gæs 
og

i) 100 dage for kalkuner (hundyr). i) 100 dage for kalkuner (hundyr).

Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Mindst 60 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvis dette ikke er muligt, 
være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder.

a) Mindst 20 % af foderet skal komme fra 
egen bedrift eller, hvor dette ikke er 
muligt, være produceret i samme område i 
samarbejde med andre økologiske landbrug 
eller foderstofvirksomheder

Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Udearealer 
til fjerkræ skal for størstedelen være 
dækket af vegetation, give rimeligt ly og 
give fjerkræet let adgang til et 
tilstrækkeligt antal drikkekar.

c) Fjerkræ skal have adgang til udeareal, 
herunder græs- og/eller skovarealer, i 
mindst halvdelen af deres liv og fast fra 
det tidspunkt, hvor de har fået fuld 
fjerdragt. Udearealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af etårig eller 
flerårig vegetation, skal give rimeligt ly, 
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så dyrene har mulighed for at gemme sig 
og skrabe i jorden, og skal give fjerkræet
let adgang til et tilstrækkeligt antal 
drikkekar.

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Holdes fjerkræ indendørs som følge af 
restriktioner eller forpligtelser, der er 
pålagt i medfør af EU-lovgivningen, skal 
de have permanent adgang til tilstrækkelige 
mængder grovfoder og passende materiale, 
der kan opfylde deres adfærdsmæssige 
behov.

d) Holdes fjerkræ indendørs, bl.a. som 
følge af restriktioner eller forpligtelser, der 
er pålagt i medfør af 
fællesskabslovgivningen, skal de have 
adgang til en veranda (løbeareal) samt 
permanent adgang til tilstrækkelige 
mængder grovfoder og passende materiale, 
der kan opfylde deres adfærdsmæssige 
behov.

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.4 – litra e – point vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) Flerlagssystemer må højst have tre 
etager nytteareal herunder gulvareal Der 
må højst være 1 meter mellem etager eller 
mellemliggende arealer som f.eks. 
redearealer. Højere etager skal være 
udstyret således, at gødningen fjernes ved 
hjælp af et automatisk system.

udgår

Begrundelse

Flerlagssystemet er ikke i tråd med principperne for økologisk landbrug og bør forbydes.
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Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) Der skal være en tomgangsperiode 
mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne 
periode rengøres og desinficeres bygningen 
og dens udstyr. Herudover skal 
hønsegården hvile efter opdræt af en 
fjerkræflok, så vegetationen kan gro frem 
igen, og der kan overholdes en 
tomgangsperiode, hvis længde fastsættes af 
medlemsstaterne. Disse krav gælder ikke 
for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, 
som ikke holdes i hønsegårde, og som kan 
bevæge sig frit hele dagen.

g) Der skal være en tomgangsperiode 
mellem opdræt af to fjerkræflokke. I denne 
periode rengøres og desinficeres bygningen 
og dens udstyr. Herudover skal 
hønsegården hvile efter opdræt af en 
fjerkræflok, så vegetationen kan gro frem 
igen, og der kan overholdes en 
tomgangsperiode, hvis længde fastsættes af 
medlemsstaterne. Disse krav gælder ikke 
for fjerkræ, som ikke opdrættes i flokke, 
som ikke holdes i hønsegårde, og som kan 
bevæge sig frit hele dagen. Fjerkræ kan 
holdes på åbne arealer, hvor mindst 50 % 
er dækket af etårig eller flerårig 
vegetation. En blanding af grupper af 
træer og åbne områder er tilladt.

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.5 – tabel 2

Kommissionens forslag

Avlsdyr/forældredyr Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Lægge-
høns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger Alder Avlsfjerkr
æ

Kyllinger Alder Avlsfjer-
kræ

Belægnings
grad 
indendørs 
(fugle pr. 
m2 
nytteareal) 
for faste og 
mobile huse

6 fugle 24 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

15 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæg
t/m²

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle 
med 
højst 21 
kg 
levendev
ægt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/d
yr

18

For 
flerlagssyste
mer 

9 36 fugle 
undtagen 
verandaare

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle
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yderligere 
begrænsning
er /m2 
gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der 
er adgang 
døgnet 
rundt) 

al 

Grænse for 
flokstørrelse

3 000 inklusive 
handyr

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Belægnings
grad for 
udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg 
N/ha/år ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* Kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800. 

Ændringsforslag

Avlsdyr/forældredyr Ungfjerkræ Fjerkræ til slagtning Kapuner Lægge-
høns

Alder Avlsfjerkræ Kyllinger Alder Avlsfjerkr
æ

Kyllinger Alder Avlsfjer-
kræ

Belægnings
grad 
indendørs 
(fugle pr. 
m2 
nytteareal) 
for faste og 
mobile huse

6 fugle højst 14 kg
levendevæ
gt/m2

højst 14 kg 
levendevæg
t/m2

20 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle 
med højst 
21 kg 
levendevæ
gt/m²

10 fugle 
med 
højst 21 
kg 
levendev
ægt/m²

6 fugle

cm 
siddepind/d
yr

18

For 
flerlagssyste
mer 
yderligere 
begrænsning
er /m2 
gulvareal 
(herunder 
veranda, 
hvortil der 
er adgang 
døgnet
rundt)

9 fugle 36 fugle 
undtagen 
verandaare
al 

22 fugle Normalt ikke relevant 9 fugle
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"Produktio
nsenhed"

3 000 inklusive 
handyr

10 000* 3 300 10 000* 4 800 2 500 3 000

Belægnings
grad for 
udendørs 
areal 
(m2/fugl), 
forudsat at 
grænsen på 
170 kg 
N/ha/år ikke 
overskrides

4 1 4 1 4 4 4

* kan deles op i flokke på 3 x 3 000 eller 2 x 4 800.

Begrundelse

Ved at henvise til en "produktionsenhed" undgår man risikoen for, at en produktionsenhed 
opdeles i flere flokke for at muliggøre et stort industriopdræt, hvilket er uforeneligt med 
principperne for økologisk dyrehold.

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fjerkræ skal have adgang til udeareal i 
mindst en tredjedel af deres liv. Navnlig 
skal dyrene om dagen til stadighed have 
adgang til et udendørs areal i en så ung 
alder som muligt, som det er praktisk 
muligt, når den fysiologiske og fysiske 
kondition tillader det, medmindre der er 
indført midlertidige restriktioner som følge 
af påbud i henhold til EU-lovgivningen.

a) Fjerkræ skal have adgang til et udendørs 
areal, herunder græsningsarealer og/eller 
skovareal i mindst halvdelen af deres liv. 
Navnlig skal dyrene om dagen til stadighed 
have adgang til et udendørs areal i en så 
ung alder som muligt, som det er praktisk 
muligt, når den fysiologiske og fysiske 
kondition tillader det, medmindre der er 
indført midlertidige restriktioner som følge 
af påbud i henhold til EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 146

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter, give 

b) Udendørs arealer til fjerkræ skal for 
størstedelen være dækket af vegetation 
bestående af forskellige planter, give 
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rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til 
et tilstrækkeligt antal drikkekar. 
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

rimeligt ly og give fjerkræet let adgang til 
et tilstrækkeligt antal drikkekar. Der skal 
også forefindes læsteder, som giver 
dyrene mulighed for at søge ly.
Vegetationen på udendørsarealet skal 
høstes og fjernes med regelmæssige 
mellemrum for at mindske risikoen for 
næringsstofoverskud. Udendørsarealerne 
må ikke strække sig ud over en radius på 
150 meter fra fjerkræhusets nærmeste 
udgangsåbning. Der tillades dog en radius 
på op til 350 meter fra fjerkræhusets 
nærmeste udgangsåbning, hvis der findes 
tilstrækkeligt mange steder, hvor hønsene 
kan søge ly, og drikkekar, jævnt fordelt 
over hele udendørsarealet med mindst fire 
steder med ly pr. hektar.

Ændringsforslag 147

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4.7. Dyrevelfærd 2.4.7. Dyrevelfærd

Plukning af levende fjerkræ er forbudt. Tvangsfodring og plukning af levende 
fjerkræ er forbudt.

Ændringsforslag 148

Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.4a. Kaninavl

Alle planteædere, herunder kaniner, skal 
have permanent adgang til 
græsningsarealer, når vejrforholdene og 
jordbundens tilstand tillader det. Når 
vejrforholdene og jordbundens tilstand 
ikke tillader adgang til græsningsarealer, 
skal kaniner have permanent adgang til 
udendørs arealer, medmindre der som 
følge af påbud i henhold til EU-
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lovgivningen er indført midlertidige 
restriktioner og forpligtelser i forbindelse 
med beskyttelse af menneskers og dyrs 
sundhed. Kaniner skal til enhver tid have 
tilstrækkelig plads til at strække sig ud i 
deres fulde højde, når de står på 
bagbenene, og til at udvise former for 
naturlig adfærd såsom at hoppe og 
springe uden at støde mod loftet i 
indhegningen. Kommissionen er 
bemyndiget til at vedtage detaljerede 
bestemmelser om opdræt af kaniner i 
medfør af artikel 11, stk. 2.

Ændringsforslag 149

Forslag til forordning
Bilag II - del III - overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler om produktion af tang og 
akvakulturdyr

Regler om produktion af alger og 
akvakulturdyr

Ændringsforslag 150

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.3.3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Astaxanthin udvundet af primært 
økologiske kilder, f.eks. økologiske 
skaldyrs skaller, kan anvendes i 
foderrationen til laks og ørred inden for 
grænserne af deres fysiologiske behov. 
Hvis de økologiske kilder ikke er 
tilgængelige, kan der anvendes naturlige 
kilder til astaxanthin (f.eks. Phaffia-gær).

Begrundelse

For at opfylde de fysiologiske behov hos primært kødædende akvakulturdyr bør naturligt 
udvundet astaxanthin være tilladt på bestemte betingelser. Den gældende forordning på 
området bør fastholdes.
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Ændringsforslag 151

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.4.2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler begrænses til to 
behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis 
der er tale om vaccinationer, eller 
obligatorisk sygdomsudryddelse. Er der 
tale om en produktionscyklus på under et 
år, begrænses anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler imidlertid til én 
behandling. Hvis disse bestemmelser om 
anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler ikke overholdes, kan 
de pågældende akvakulturdyr ikke sælges 
som økologiske produkter.

d) Anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler begrænses til to 
behandlingsforløb årligt bortset fra, hvis 
der er tale om vaccinationer, 
parasitbehandling eller obligatorisk 
sygdomsudryddelse. Er der tale om en 
produktionscyklus på under et år, 
begrænses anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler imidlertid til én 
behandling. Hvis disse bestemmelser om 
anvendelsen af allopatiske 
veterinærlægemidler ikke overholdes, kan 
de pågældende akvakulturdyr ikke sælges 
som økologiske produkter.

Begrundelse

Parasitter behandles ofte med midler, der kategoriseres som allopatiske behandlinger. Derfor 
og for at sikre sammenhængen med 4.1.4.2., litra e), er der brug for en undtagelse i 4.1.4.2., 
litra d).

Ændringsforslag 152

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.5.-1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.5.-1. Økologisk akvakultur begrænses 
til arter, der er egnede til at blive 
opdrættet i akvakultur, og for hvilke der 
findes tilstrækkelig viden til at definere 
standarder for disse arter og sikre 
anvendelse heraf. 

Under alle omstændigheder må der kun 
anvendes de mest egnede arter og racer. 
Opdræt af solitære arter og rovfiskearter, 
som ikke kan få deres behov for plads 
henholdsvis jagt opfyldt i fangenskab, er 
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forbudt.

Ændringsforslag 153

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.1. Alle personer, der har med 
akvakulturdyr at gøre, skal have de 
grundlæggende kundskaber og 
kvalifikationer, der er nødvendig for at 
kunne tilgodese dyrenes sundhed og 
velfærd.

4.1.6.1. Alle personer, der har med 
akvakulturdyr at gøre, skal have de 
kundskaber og kvalifikationer, der er 
nødvendig for at kunne tilgodese dyrenes 
sundhed og velfærd.

Ændringsforslag 154

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.6.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.6. Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at 
transporttiden for akvakulturdyr holdes på 
et minimum.

4.1.6.6. Der skal træffes passende 
foranstaltninger til at sikre, at 
transporttiden for levende akvakulturdyr 
holdes på et minimum, og sikre, at den 
ikke overstige seks timer, idet der kan 
gøre visse undtagelser af hensyn til 
geografiske forhold i de yderste 
randområder, dårlige vejforbindelser, 
afsides beliggenhed eller mulighed for 
længere transporttid for visse arter som 
bekræftet fra videnskabeligt hold på 
betingelse af, at bestemmelserne om 
dyrevelfærd overholdes.
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Ændringsforslag 155

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.6.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.7. Enhver form for lidelse skal holdes 
på et minimum i hele dyrets levetid, 
herunder i forbindelse med slagtning.

4.1.6.7. Enhver form for lidelse skal 
undgås i hele dyrets levetid, herunder i 
forbindelse med transport og slagtning

Ændringsforslag 156

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.6.8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.8. Ved slagtning skal fiskene straks 
gøres bevidstløse og følelsesløse. 
Håndtering inden slagtning skal foretages 
på en sådan måde, at der undgås skader 
samtidig med at lidelse og stress holdes på 
et minimum. Den optimale slagtemetode 
vælges ud fra hensynet til forskellene i 
fiskenes størrelse ved høst, og hvilke arter 
og produktionssted der er tale om.

4.1.6.8. Ved slagtning skal fiskene straks 
gøres bevidstløse og følelsesløse.
Håndtering inden slagtning skal foretages 
på en sådan måde, at der undgås skader 
samtidig med at lidelse og stress holdes på 
et minimum. Den optimale slagtemetode 
vælges ud fra hensynet til forskellene i 
fiskenes størrelse ved høst, og hvilke arter 
og produktionssted der er tale om.
Slagtning ved afblødning af fisk og 
eksponering for kuldioxid er forbudt. 
Krebsdyr må kun dræbes med metoder, 
der anvender elektrisk bedøvelses- eller 
aflivningsudstyr.

Ændringsforslag 157

Forslag til forordning
Bilag II – del III – nr. 4.1.6.8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.6.8a. Salg af levende økologisk fisk er 
forbudt.
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Ændringsforslag 158

Forslag til forordning
Bilag II – del IV – nr. 2.2.4 – litra b – punkt iii – 1. led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Alger, herunder tang; - Alger, herunder tang og lithothamnium

Begrundelse

Algen lithothamnium anvendes på grund af det høje kalciumindhold allerede i dag til 
fremstilling af økologiske mælkedrikke på plantebasis i Frankrig og Island, uden at der er 
behov for yderligere tilsætningsstoffer. Det bør også være muligt på EU-plan.
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