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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 42
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Hver forskrift og politik, som Den
Europæiske Union vedtager på dette 
område, bør bidrage til udviklingen af 
økologisk landbrug og økologisk 
produktion som fastlagt i denne forordning. 
Økologisk landbrug spiller en væsentlig 
rolle i forbindelse med gennemførelsen af 
Unionens politik for bæredygtig udvikling.

Or. fr

Begrundelse

Økologisk landbrug er tæt forbundet med politikken for bæredygtig udvikling. I øvrige 
politikker og retsforskrifter bør eksemplet i denne politik følges, ved at man tager højde for 
denne produktionstype og bidrager til at nå de fastlagte mål.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 43
Betragtning 7

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt 
for økologisk vegetabilsk og animalsk 
produktion, herunder regler for omlægning, 
såvel som for produktion af forarbejdede 
fødevarer og foder. Kommissionen bør 
bemyndiges til at fastlægge de generelle 
regler og vedtage EF-produktionsregler for 
akvakultur.

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt 
for økologisk vegetabilsk og animalsk 
produktion, herunder regler for omlægning, 
såvel som for produktion af forarbejdede 
fødevarer og foder. Kommissionen bør 
bemyndiges til at fastlægge de generelle 
regler.

Or. en

Begrundelse

Som følge af konkrete miljøproblemer, der er forbundet med akvakultur, og akvakulturens 
kraftige miljøpåvirkning bør der ikke vedtages produktionsregler for akvakultur efter 
komitologiproceduren (som foreslået i artikel 10), da reglerne snarere bør underkastes en 
meget nøje parlamentarisk undersøgelse.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez

Ændringsforslag 44
Betragtning 7

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt 
for økologisk vegetabilsk og animalsk 
produktion, herunder regler for omlægning, 
såvel som for produktion af forarbejdede 
fødevarer og foder. Kommissionen bør 
bemyndiges til at fastlægge de generelle 
regler og vedtage EF-produktionsregler for 
akvakultur.

(7) Der bør opstilles et generelt EF-regelsæt 
for økologisk vegetabilsk og animalsk 
produktion, herunder regler for omlægning, 
såvel som for produktion af forarbejdede 
fødevarer og foder. Kommissionen bør 
bemyndiges til at fastlægge de generelle 
regler.

Or. en

Begrundelse

Selv om akvakulturprodukter ikke kan behandles på nøjagtig samme måde som produkter fra 
traditionelt fiskeri med hensyn til økologisk produktion og mærkning, svarer produkterne 
heller ikke helt til landbrugsprodukter, hvilket fremgår af Kommissionens forslag, hvori der 
ikke en gang stilles forslag om minimumskrav til fremtidig behandling af akvakultur, men 
derimod blot henvises til, at forvaltningskomitéen skal udarbejde fremtidige regler. Det ville 
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derfor være mere effektivt, og der ville være en større grad af juridisk sikkerhed, hvis 
Kommissionen behandlede akvakultur i et særskilt forslag, der indeholdt regler for økologisk 
akvakulturproduktion og økomærkning, og som kunne blive drøftet og studeret grundigt af 
alle de berørte parter. Dette er begrundelsen for alle de udeladelser, der foreslås i de 
følgende ændringsforslag.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 45
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Anvendelse af syntetiske 
plantebeskyttelsesmidler er uforenelig med 
økologisk produktion.

Or. en

Begrundelse

Indlysende ændringsforslag, der er i overensstemmelse med betragtning 10-13, der vedrører 
eneret til anvendelse af vedvarende ressourcer, flerårig vekseldrift og yderligere 
gødningsstoffers forenelighed med økologisk produktion.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 46
Betragtning 16

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde 
høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs 
artsspecifikke adfærdsbehov, og 
forvaltningen af dyrenes sundhed bør være 
baseret på sygdomsforebyggelse. I den 
forbindelse bør der især lægges vægt på 
opstaldningsforholdene, 
husdyrbrugsmetoderne og 
belægningsgraden. Endvidere bør der ved 
udvælgelsen af racer foretrækkes 
langsomtvoksende stammer, og der skal 
tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse 
sig til lokale forhold 
Gennemførelsesbestemmelserne for 
animalsk produktion og 
akvakulturproduktion bør som minimum 

(16) Økologisk husdyrbrug bør overholde 
høje dyrevelfærdsnormer og opfylde dyrs 
artsspecifikke adfærdsbehov, og 
forvaltningen af dyrenes sundhed bør være 
baseret på sygdomsforebyggelse. I den 
forbindelse bør der især lægges vægt på 
opstaldningsforholdene, 
husdyrbrugsmetoderne og 
belægningsgraden. Endvidere bør der ved 
udvælgelsen af racer foretrækkes 
langsomtvoksende stammer, og der skal 
tages hensyn til dyrenes evne til at tilpasse 
sig til lokale forhold 
Gennemførelsesbestemmelserne for 
animalsk produktion bør som minimum 
sikre, at bestemmelserne i den europæiske 
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sikre, at bestemmelserne i den europæiske 
konvention om beskyttelse af dyr under 
opdræt og de efterfølgende henstillinger 
overholdes. 

konvention om beskyttelse af dyr under 
opdræt og de efterfølgende henstillinger 
overholdes. 

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 47
Betragtning 18

(18) Indtil der er vedtaget EF-
produktionsregler for akvakultur, bør 
medlemsstaterne have mulighed for at 
kræve, at der anvendes nationale normer 
eller, hvis sådanne ikke findes, private 
normer, der er accepteret eller anerkendt af 
medlemsstaterne. For at undgå 
forstyrrelser på det indre marked bør 
medlemsstaterne dog være forpligtede til at 
anerkende hinandens produktionsnormer 
på dette område.

udgår

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 48
Betragtning 21

(21) Der bør gives mulighed for fleksibilitet 
i anvendelsen af produktionsreglerne, så de 
økologiske normer og krav kan tilpasses til 
lokale klimatiske og geografiske forhold, 
specifikke husdyrbrugsmetoder og 

(21) Der bør gives mulighed for midlertidig
fleksibilitet i anvendelsen af 
produktionsreglerne, idet der 
grundlæggende skal tages højde for de 
væsentlige økonomiske begrænsninger, der 
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udviklingsstadier. Det bør således være 
muligt at anvende mindre restriktive normer
under de specifikke betingelser, der er 
fastlagt i EF-retsforskrifterne.

udgør en trussel mod en given 
landbrugsbedrifts rentabilitet. Dette bør 
afgøres af landbrugeren, og bør 
underkastes regelmæssige vurderinger i tæt 
samarbejde med alle sektorens operatører 
for at undgå handelsforvridninger. Det bør 
således være muligt at anvende normerne 
mere fleksibelt og udelukkende under de 
betingelser, der er fastlagt i EF-
retsforskrifterne.

Or. fr

Begrundelse

Der bør træffes forholdsregler, der sikrer fleksibilitet, men kun som en midlertidig 
foranstaltning og under specifikke betingelser (f.eks. alvorlig trussel mod afgrødernes 
sundhed, trussel mod menneskers sundhed, midlertidig mangel på økologisk produkt, 
materiale osv., trussel mod landbrugsbedriftens rentabilitet som følge af en alvorlig hændelse 
eller force majeure). Der bør kun tillades midlertidige foranstaltninger, og disse bør kun 
iværksættes under visse betingelser for ikke at overtræde de relevante bestemmelser, svække 
principperne for økologisk landbrug eller underminere forbrugernes tillid til sektoren.
Der henvises ligeledes til ændringsforslaget til artikel 16.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 49
Betragtning 36

(36) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. I betragtning 
af at lovgivningen om økologisk produktion 
er en vigtig faktor i den fælles 
landbrugspolitik, da den er tæt forbundet 
med udviklingen på landbrugsmarkederne, 
bør den bringes i overensstemmelse med de 
eksisterende lovgivningsprocedurer, der 
anvendes til at forvalte denne politik. De 
beføjelser, der tillægges Kommissionen 
ifølge denne forordning, bør derfor udøves i 

(36) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning bør 
vedtages i overensstemmelse med Rådets 
afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen. Lovgivningen 
om økologisk produktion er en vigtig faktor 
i den fælles landbrugspolitik, da den er tæt 
forbundet med udviklingen på 
landbrugsmarkederne. Den bør imidlertid 
ikke bringes i overensstemmelse med de 
eksisterende lovgivningsprocedurer, der 
anvendes til at forvalte denne politik. De 
beføjelser, der tillægges Kommissionen 
ifølge denne forordning, bør derfor udøves i 
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overensstemmelse med 
forvaltningsproceduren som fastlagt i 
artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF –

overensstemmelse med forskriftsproceduren 
som fastlagt i artikel 5 i Rådets afgørelse 
1999/468/EF–

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel artikel 31.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 50
Artikel 1, stk. 2, indledning

2. Denne forordning gælder for følgende 
landbrugs- og akvakulturprodukter, der 
skal markedsføres som økologiske:

2. Denne forordning gælder for følgende 
landbrugsprodukter, der skal markedsføres 
som økologiske:

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 51
Artikel 1, stk. 2, indledning

2. Denne forordning gælder for følgende 
landbrugs- og akvakulturprodukter, der 
skal markedsføres som økologiske:

2. Denne forordning gælder for følgende 
landbrugsprodukter, der skal markedsføres 
som økologiske:
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. en

Begrundelse

Som følge af konkrete miljøproblemer, der er forbundet med akvakultur, og akvakulturens 
kraftige miljøpåvirkning bør der ikke vedtages produktionsregler for akvakultur efter 
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komitologiproceduren (som foreslået i artikel 10), da reglerne snarere bør underkastes en 
meget nøje parlamentarisk undersøgelse.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 52
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) levende eller uforarbejdede 
akvakulturprodukter

udgår

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 53
Artikel 1, stk. 2, litra c

c) levende eller uforarbejdede 
akvakulturprodukter

udgår

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som den, der vedrører ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, indledning, 
af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 54
Artikel 1, stk. 2, litra d

d) forarbejdede akvakulturprodukter til 
konsum

udgår

Or. es
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Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland 

Ændringsforslag 55
Artikel 1, stk. 2, litra d

d) forarbejdede akvakulturprodukter til 
konsum

udgår

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som den, der vedrører ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, indledning, 
af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 56
Artikel 1, stk. 2, litra e a (nyt)

(ea) fiskerivarer,

Or. en

Begrundelse

Fiskeri i rum sø bør ligeledes omfattes af denne lovgivning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 57
Artikel 1, stk. 2, litra e b (nyt)

(eb) nonfoodprodukter.

Or. en
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Begrundelse

Produkter som f.eks. juletræer og kosmetik, der produceres økologisk, bør ligeledes omfattes 
af denne forordning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 58
Artikel 1, stk. 2, afsnit 2

Forordningen gælder dog ikke for 
produkter fra jagt på vildt og fiskeri efter 
vildtlevende arter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Fiskeri i rum sø bør ligeledes omfattes af denne lovgivning.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 59
Artikel 2, litra a

a) 'økologisk produktion': brug af økologiske
produktionsmetoder på landbrugsbedriften 
samt aktiviteter i forbindelse med den videre 
forarbejdning, emballering og mærkning af 
et produkt i overensstemmelse med de mål, 
principper og regler, der fastlægges i denne 
forordning

(a) 'økologisk produktion': brug af naturlige 
og sunde produktionsmetoder på 
landbrugsbedriften samt aktiviteter i 
forbindelse med den videre forarbejdning, 
emballering og mærkning af et produkt i 
overensstemmelse med de mål, principper 
og regler, der fastlægges i denne forordning

Or. pl

Begrundelse

Den nuværende definition går i ring. Der er nødvendigt med en definition af 'økologiske 
produktionsmetoder'.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 60
Artikel 2, litra b

b) 'økologisk produkt': et landbrugsprodukt, 
der er fremstillet økologisk

(b) 'økologisk produkt': et landbrugsprodukt, 
der er fremstillet økologisk, og ved hvis 
fremstilling der ikke er anvendt eller 
konstateret syntetiske 
plantebeskyttelsesmidler, GMO-produkter 
eller foder eller ingredienser, der helt eller 
delvist indeholder GMO'er

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget understreger det økologiske landbrugs mål og tydeliggør for forbrugerne 
forskellen mellem traditionelle produkter og de kvalitetsprodukter, de økologiske landbrugere 
leverer.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 61
Artikel 2, litra e

e) 'akvakultur': opdræt eller dyrkning af 
vandorganismer, hvor der anvendes 
metoder, der har til formål at øge 
produktionen af de pågældende organismer 
ud over, hvad det naturlige miljø giver 
mulighed for, og hvor organismerne 
forbliver en fysisk eller juridisk persons 
ejendom under alle opdrætnings- eller 
dyrkningsfaserne, og indtil de er høstet

udgår

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 
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Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 62
Artikel 2, litra m

m) 'overensstemmelsesmærke': bekræftelse 
af overensstemmelse med et bestemt sæt 
normer eller andre normative dokumenter i 
form af et mærke

(m) 'overensstemmelsesmærke': bekræftelse 
af overholdelse af de krav, der er fastlagt i
et bestemt sæt normer eller andre normative 
dokumenter i form af et mærke

Or. pl

Begrundelse

Hensigten med forslaget er at rydde op i sproget ved at indføre en definition i henhold til den 
terminologi, der er anvendt i europæiske normer, som f.eks. EN ISO 9000-serien om kvalitet 
og EN ISO 14000-serien om miljøforvaltning, hvori overensstemmelse defineres som 
overholdelse af krav.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 63
Artikel 2, litra r

r) 'produkter fremstillet ved hjælp af
GMO'er': fødevarer og 
fodertilsætningsstoffer, aromaer, vitaminer, 
enzymer, tekniske hjælpestoffer, visse 
produkter, der anvendes i foderstoffer 
(henhørende under direktiv 82/471/EØF ), 
plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer og 
jordbehandlingsmidler, der er produceret 
ved at nære en organisme med stoffer, der 
helt eller delvis er GMO'er

r) 'produkter fremstillet med GMO'er': 
fødevarer og fodertilsætningsstoffer, 
aromaer, vitaminer, enzymer, tekniske 
hjælpestoffer, visse produkter, der anvendes 
i foderstoffer (henhørende under direktiv 
82/471/EØF ), plantebeskyttelsesmidler, 
gødningsstoffer og jordbehandlingsmidler, 
der er produceret ved at nære en organisme 
med stoffer, der helt eller delvis er GMO'er

Or. fr

Begrundelse

Den samme definitionskategori 'produceret med GMO'er (ikke 'ved hjælp af GMO'er) bør 
anvendes i overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 1829/2003.
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 64
Artikel 2, litra v a (nyt)

(va) 'fiskeri': fangst af vildtlevende fisk i 
rum sø som led i en kommerciel aktivitet

Or. en

Begrundelse

Fiskeri efter vildtlevende fisk som en kommerciel aktivitet bør ligeledes være omfattet af 
denne lovgivning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 65
Artikel 2, litra v b (nyt)

(vb) 'nonfoodprodukt': et produkt, der ikke 
er beregnet til mennesker, og som 
indeholder en stor andel af økologiske 
landbrugsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Produkter, som f.eks. juletræer og kosmetik, der produceres økologisk, bør ligeledes omfattes 
af denne forordning.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 66
Artikel 4

Følgende principper gælder for al 
økologisk produktion:

I al økologisk produktion skal følgende 
principper finde anvendelse:

a) brug af levende organismer og mekaniske 
produktionsmetoder foretrækkes frem for
brug af syntetiske materialer

(a) der skal udelukkende anvendes levende 
organismer og mekaniske 
produktionsmetoder. Brug af syntetiske 
materialer og produktionsmetoder, der 
indebærer brug af syntetiske materialer, 
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kan kun accepteres i henhold til artikel 16 i 
forordningen

b) brug af naturlige stoffer foretrækkes frem 
for brug af kemisk fremstillede stoffer, der
kun må anvendes, hvis de naturlige stoffer 
ikke kan fås i handelen

(b) der skal udelukkende anvendes
naturlige stoffer, og brug af kemisk 
fremstillede stoffer må kun anvendes 
midlertidigt, hvis de naturlige stoffer ikke 
kan fås i handelen, og i henhold til de 
dispensationer, der nævnes i artikel 16 i 
forordningen

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes, med undtagelse af 
veterinærlægemidler

(c) GMO'er og produkter, der er fremstillet 
af eller ved hjælp af GMO'er, skal ikke 
anvendes, med undtagelse af 
veterinærlægemidler

d) reglerne for økologisk produktion 
tilpasses til de lokale forhold, 
udviklingsstadier og specifikke 
husdyrbrugsmetoder, samtidig med at det 
fælles begreb 'økologisk produktion' 
bibeholdes. 

Or. es

Begrundelse

Den ordlyd, der foreslås i punkt (a) og (b), er vag og begrænser anvendelsesområdet for disse 
principper. Principperne bør affattes på en bekræftende måde, dog uden at bandlyse 
muligheden for at anvende syntetiske materialer og ikke-mekaniske metoder i alvorlige eller 
vidtrækkende situationer, der stiller krav om en hurtig reaktion, som afviger fra de principper 
og regler, hvorpå økologisk produktion er baseret.

Punkt (d) bør udgå, da det vedrører fleksibilitet og de situationer, hvori undtagelser er mulige 
(jf. ændringsforslaget til artikel 16).

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 67
Artikel 4, litra b

b) brug af naturlige stoffer foretrækkes frem 
for brug af kemisk fremstillede stoffer, der 
kun må anvendes, hvis de naturlige stoffer 
ikke kan fås i handelen

b) brug af naturlige stoffer foretrækkes frem 
for brug af kemisk fremstillede stoffer

Or. pl
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Begrundelse

Det konkretiseres ikke, til hvilke formål kemisk fremstillede stoffer må anvendes. Det ville 
være mere sikkert helt at nedlægge forbud mod brugen heraf, undtagen til nærmere 
definerede enkeltstående eksempler.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec 

Ændringsforslag 68
Artikel 4, litra c

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes, med undtagelse af 
veterinærlægemidler

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
eller med GMO'er, må ikke anvendes, med 
undtagelse af veterinærlægemidler

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 
1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af 'produceret af GMO'er' og 
'produceret med GMO'er'.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 69
Artikel 4, litra c

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes, med undtagelse af 
veterinærlægemidler

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes

Or. en

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 70
Artikel 4, litra c

c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af c) GMO'er og produkter, der er fremstillet af 
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eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes, med undtagelse af 
veterinærlægemidler

eller ved hjælp af GMO'er, må ikke 
anvendes

Or. en

Begrundelse

For fuldstændighedens skyld bør veterinærlægemidler ikke undtages fra denne forordning.
Der er i dag et bredt udvalg af økologiske veterinærlægemidler på markedet, og disse 
lægemidler bør således anvendes i forbindelse med økologisk landbrug.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 71
Artikel 4, litra c a (nyt)

(ca) ioniserende stråling må ikke anvendes

Or. en

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 72
Artikel 4, litra d a (nyt)

(da) økologisk produktion skal bevare og 
skabe beskæftigelse, gøre det muligt for 
landbrugere og forbrugere at fastlægge en 
social overenskomst for bæredygtig praksis, 
fødevareproduktion og -forbrug af høj 
kvalitet, der omfatter en kombination af 
foranstaltninger med henblik på 
naturbevarelse, bæredygtig produktion og 
kortdistancemarkedsføring

Or. en

Begrundelse

Målsætningerne skal afspejle økologisk landbrugs integrerende funktion med hensyn til at 
sammenføre bevarelse og kvalitetsproduktion i et veldefineret produktionssystem.
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Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 73
Artikel 4, litra d b (nyt)

(db) økologisk produktion skal sikre 
produkternes kvalitet, integritet og 
sporbarhed i hele fødevarekæden

Or. en

Begrundelse

Målsætningerne skal afspejle økologisk landbrugs integrerende funktion med hensyn til at 
sammenføre bevarelse og kvalitetsproduktion i et veldefineret produktionssystem.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 74
Artikel 5, litra c

c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og 
ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, 
skal minimeres

(c) brugen af ikke-vedvarende ressourcer og 
ressourcer, der ikke stammer fra bedriften, 
skal minimeres, og økologiske landbrugere 
bør fremme brugen af vedvarende 
ressourcer

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med målene for den økologiske produktion. Skadevirkninger skal undgås 
ved at give økologiske landbrugere mulighed for at anvende hovedsagelig vedvarende energi.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 75
Artikel 5, litra n

n) akvakulturproduktion skal minimere de 
negative konsekvenser for vandmiljøet

udgår

Or. es
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Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 76
Artikel 5, litra o

o) foder, der anvendes i akvakultur, skal 
stamme fra bæredygtigt fiskeri eller i det 
væsentlige bestå af landbrugsingredienser 
fra økologisk landbrug og naturlige ikke-
landbrugsmæssige stoffer

udgår

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 77
Artikel 6, litra b

b) tilsætningsstoffer og tekniske 
hjælpestoffer anvendes i mindst muligt 
omfang, og kun hvor der er et 
grundlæggende teknologisk behov herfor

b) tilsætningsstoffer og tekniske 
hjælpestoffer anvendes i mindst muligt 
omfang

Or. pl

Begrundelse

Teknologiske aspekter udgør ikke en tilstrækkelig begrundelse for at anvende 
tilsætningsstoffer og tekniske hjælpestoffer. I økologisk produktion skal visse teknologier 
simpelthen opgives (f.eks. forlængelse af fødevarers holdbarhed). De ønskede mål kan ikke 
nås på en naturlig måde.
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Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 78
Artikel 7, stk. 1

1. Hele den erhvervsmæssige del af en 
bedrift skal forvaltes i overensstemmelse 
med de krav, der gælder for økologisk 
produktion eller omlægning til økologisk 
produktion.

1. Hele den erhvervsmæssige del af en 
bedrift skal forvaltes i overensstemmelse 
med de krav, der gælder for økologisk 
produktion eller omlægning til økologisk 
produktion.

I overensstemmelse med de særlige vilkår, 
der skal fastlægges efter den procedure, der 
er nævnt i artikel 31, stk. 2, kan en bedrift 
imidlertid opdeles i tydeligt adskilte 
enheder, der ikke alle forvaltes efter 
økologiske produktionsregler.
Hvis en bedrift i overensstemmelse med 
andet afsnit ikke anvendes udelukkende til 
økologisk produktion, skal landbrugeren 
holde de jordarealer, dyr og produkter, der 
anvendes til økologisk produktion, adskilt 
fra resten og føre fyldestgørende logbøger, 
der dokumenterer denne adskillelse.

Or. en

Begrundelse

Opdelingen af en bedrift i en del, der forvaltes i henhold til denne forordning, og en del, der 
forvaltes traditionelt, kan ikke accepteres, da det vil være meget vanskeligt at undgå svindel.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 79
Artikel 7, stk. 1, afsnit 2

I overensstemmelse med de særlige vilkår, 
der skal fastlægges efter den procedure, der 
er nævnt i artikel 31, stk. 2, kan en bedrift 
imidlertid opdeles i tydeligt adskilte 
enheder, der ikke alle forvaltes efter 
økologiske produktionsregler.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl
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Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 80
Artikel 7, stk. 2

2. Landbrugere må ikke anvende GMO'er 
eller produkter, der er fremstillet af GMO'er,
når de som følge af oplysninger på 
etiketten, eller andre dokumenter, der 
ledsager produktet, kan forventes at være 
vidende om tilstedeværelsen af GMO'er.

2. Landbrugere må ikke anvende GMO'er 
eller produkter, der er fremstillet af eller ved 
hjælp af GMO'er.

Hvis landbrugere anvender produkter, de har 
købt af tredjemand, til at producere 
økologiske fødevarer eller økologisk foder, 
skal de af sælgeren kræve en bekræftelse 
på, at de leverede produkter ikke er 
fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis landbrugere eller andre leverandører 
af økologiske landbrugsprodukter anvender 
produkter, de har købt af tredjemand, til at 
producere økologiske fødevarer eller 
økologisk foder, forpligter de sig til at 
kræve sælgerens bekræftelse på, at de 
leverede produkter ikke er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er, og at de ikke indeholder 
GMO'er.

Ved tilfældig eller teknisk uundgåelig 
forurening med GMO'er skal operatørerne 
fremlægge dokumentation for, at de har 
truffet alle de nødvendige foranstaltninger 
til at undgå en sådan forurening.

Or. en

Begrundelse

Udelukkelse af anvendelsen af GMO'er er defineret præcist i artikel 4. Der skal imidlertid 
stilles krav om garanti, når der købes produkter af tredjemand.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 81
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2

Hvis landbrugere anvender produkter, de har Hvis landbrugere anvender produkter, de har 
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købt af tredjemand, til at producere 
økologiske fødevarer eller økologisk foder, 
skal de af sælgeren kræve en bekræftelse på, 
at de leverede produkter ikke er fremstillet 
ved hjælp af GMO'er.

købt af tredjemand, til at producere 
økologiske fødevarer eller økologisk foder, 
skal de af sælgeren kræve en skriftlig
bekræftelse på, at de leverede produkter ikke 
er fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Or. pl

Begrundelse

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de 
fastlagte regler.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec 

Ændringsforslag 82
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2

Hvis landbrugere anvender produkter, de har 
købt af tredjemand, til at producere 
økologiske fødevarer eller økologisk foder, 
skal de af sælgeren kræve en bekræftelse 
på, at de leverede produkter ikke er 
fremstillet ved hjælp af GMO'er.

Hvis landbrugere anvender produkter, de har 
købt af tredjemand, til at producere 
økologiske fødevarer eller økologisk foder, 
skal sælgeren på brugerens anmodning 
bekræfte, at de leverede varer ikke er 
fremstillet af eller med GMO'er.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-
produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der 
ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette 
dokument.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 83
Artikel 8, stk. 1, litra c

c) derudover må der anvendes 
gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, 
der er forenelige med målene og 
principperne for økologisk produktion, hvis 
de er godkendt i henhold til artikel 11. 

udgår
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Or. pl

Begrundelse

Anvendelsen af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er i strid med de principper for 
økologisk produktion, der er fastlagt i artikel 2.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 84
Artikel 8, stk. 1, litra i

i) der må kun anvendes økologisk produceret 
udsæd og formeringsmateriale. Til dette 
formål skal moderplanten, hvis der er tale 
om udsæd, og forældreplanten, hvis der er 
tale om vegetativt formeringsmateriale, være 
produceret i overensstemmelse med de 
regler, der er fastlagt i denne forordning i 
mindst én generation, eller i tilfælde af 
flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

(i) der må kun anvendes økologisk 
produceret udsæd, som må indeholde spor 
af højst 0,1 % GMO-indhold fra tilfældig 
forurening og formeringsmateriale. Til dette 
formål skal moderplanten, hvis der er tale 
om udsæd, og forældreplanten, hvis der er 
tale om vegetativt formeringsmateriale, være 
produceret i overensstemmelse med de 
regler, der er fastlagt i denne forordning i 
mindst én generation, eller i tilfælde af 
flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

Or. en

Begrundelse

Udsæd er en af de væsentligste kilder til GMO-forurening i økologisk landbrug. For at leve 
op til hensigten med forordningen om at holde den økologiske produktion GMO-fri er det blot 
logisk at begynde med at fjerne en af de væsentligste kilder til forurening af økologisk 
landbrug.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 85
Artikel 8, stk. 1, litra i

i) der må kun anvendes økologisk produceret 
udsæd og formeringsmateriale. Til dette 
formål skal moderplanten, hvis der er tale 
om udsæd, og forældreplanten, hvis der er 
tale om vegetativt formeringsmateriale, være 
produceret i overensstemmelse med de 

i) der må kun anvendes økologisk produceret 
udsæd og formeringsmateriale. Til dette 
formål skal moderplanten, hvis der er tale 
om udsæd, og forældreplanten, hvis der er 
tale om vegetativt formeringsmateriale, være 
produceret i overensstemmelse med de 
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regler, der er fastlagt i denne forordning i 
mindst én generation, eller i tilfælde af 
flerårige afgrøder, i to vækstsæsoner.

regler, der er fastlagt i denne forordning i 
mindst én generation.

Or. pl

Begrundelse

Hvis flerårige afgrøder ikke fra begyndelsen dyrkes ved hjælp af økologiske metoder, kan 
giftstoffer og forurenende stoffer ophobe sig i deres væv og overføres til formeringsmateriale.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 86
Artikel 9, litra b, nr. v

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra, 
eller skal umiddelbart kunne adskilles fra, 
andre dyr 

v) økologiske dyr skal holdes adskilt fra 
andre dyr 

Or. pl

Begrundelse

Den udgåede formulering indeholder en modsigelse - i praksis kan husdyr blive holdt sammen 
hele deres liv.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 87
Artikel 9, litra d, nr. ii

ii) dyr skal have permanent adgang til 
græsningsarealer eller grovfoder

ii) dyr skal have permanent adgang til 
græsningsarealer

Or. pl

Begrundelse

Husdyrbrug, hvor der udelukkende anvendes grovfoder, kunne være en del af et lukket system 
og er således i strid med artikel 9, litra b), nr. iii), hvorefter husdyr skal have permanent 
adgang til områder, hvor de kan gå frit omkring.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 88
Artikel 9, litra d, nr. v

v) diende pattedyr skal fodres med naturlig 
mælk, fortrinsvis modermælk

v) diende pattedyr skal fodres med 
modermælk

Or. pl

Begrundelse

Mælk fra en anden art husdyr vil ikke i tilstrækkelig grad opfylde dyrenes udviklingsmæssige 
og fysiologiske behov og ville være i strid med artikel 9, litra b), nr. ii).

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 89
Artikel 9, litra e, nr. ii

ii) sygdomsudbrud skal behandles 
øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; 
om nødvendigt må der anvendes allopatiske 
veterinærlægemidler, herunder antibiotika, 
når fytoterapeutiske, homøopatiske og andre 
midler er uegnede.

ii) sygdomsudbrud skal behandles 
øjeblikkeligt for at undgå, at dyrene lider; 
om nødvendigt må der anvendes allopatiske 
veterinærlægemidler, herunder antibiotika, 
når fytoterapeutiske og andre midler er 
uegnede.

Or. pl

Begrundelse

Homøopatiske produkters behandlingsmæssige effektivitet er ikke blevet fastslået.

Ændringsforslag af Carmen Fraga Estévez 

Ændringsforslag 90
Artikel 10

Produktionsregler for akvakultur udgår
1. Produktionsreglerne for økologisk 
akvakultur, herunder reglerne for 
omlægning, fastsættes af Kommissionen 
efter den procedure, der er nævnt i artikel 
31, stk. 2, og under hensyntagen til de mål 



(Ekstern oversættelse)

PE 372.199v01-00 24/47 AM\612856DA.doc

DA

og principper, der er fastlagt i afsnit II.
2. Indtil de regler, der er nævnt i stk. 1, er
vedtaget, anvendes der nationale regler, 
eller i mangel af sådanne, private normer, 
der er godkendt eller anerkendt af 
medlemsstaten, forudsat at de forfølger de 
samme mål og principper som dem, der er 
fastlagt i afsnit II.

Or. es

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til betragtning 7 af samme forslagsstiller. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 91
Artikel 11, stk. 1, litra b

b) gødning og jordforbedringsmidler udgår

Or. pl

Begrundelse

Anvendelsen af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler er i strid med de principper for 
økologisk produktion, der er fastlagt i artikel 2 (jf. artikel 8, stk. 1, litra c).

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 92
Artikel 12

Følgende regler gælder for bedrifter, der 
omlægges til økologisk produktion: 

Følgende regler gælder for bedrifter, der 
omlægges til økologisk produktion: 

a) Forud for den første vækstsæson for 
afgrøder, der skal dyrkes efter økologiske 
produktionsmetoder, må der i et tidsrum, der 
fastsættes efter den procedure, der er nævnt 
i artikel 31, stk. 2, ikke være brugt 
produkter, der ikke er tilladt i økologisk 
landbrug.

a) Forud for den første vækstsæson for 
afgrøder, der skal dyrkes efter økologiske 
produktionsmetoder, må der i et tidsrum på 
tre år ikke være brugt produkter, der ikke er 
tilladt i økologisk landbrug.
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b) Eksisterende dyr på bedriften kan anses 
for økologiske efter en overgangsperiode, 
som fastsættes efter den procedure, der er 
nævnt i artikel 31, stk. 2.

b) Eksisterende dyr på bedriften kan anses 
for økologiske efter en overgangsperiode på 
tre år.

c) Mælk og mejeriprodukter fra malkekvæg, 
der tidligere ikke var økologiske, kan sælges 
som økologiske produkter efter en periode, 
som fastsættes efter den procedure, der er 
nævnt i artikel 31, stk. 2.

c) Mælk og mejeriprodukter fra malkekvæg, 
der tidligere ikke var økologiske, kan sælges 
som økologiske produkter efter en periode 
på to år.

d) På bedrifter, der delvis producerer 
økologisk og delvis er under omlægning til 
økologisk produktion, skal landbrugeren 
holde jordarealer, dyr og produkter adskilt 
og føre fyldestgørende logbøger, der 
dokumenterer denne adskillelse. 

d) På bedrifter, der delvis producerer 
økologisk og delvis er under omlægning til 
økologisk produktion, skal landbrugeren 
holde jordarealer, dyr og produkter adskilt 
og føre fyldestgørende logbøger, der 
dokumenterer denne adskillelse. 

Kommissionen kan ændre de forskellige 
tidsrum, der er fastlagt i første punkt, efter 
den procedure, der er nævnt i artikel 31, 
stk. 2.
Landbrugere, der indleder en økologisk 
produktion, skal omfattes af 
bestemmelserne i afsnit V i denne 
forordning.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen stiller forslag om, at komitologiproceduren anvendes til at fastlægge de 
perioder eller tidsrum, som skal overholdes, før produkter fra en bedrift, der er ved at 
omlægge sine landbrugsproduktionsmetoder, kan anses for at være økologiske. Det er 
imidlertid at foretrække at fastlægge perioderne i lovgivningen for at øge gennemsigtigheden 
for landbrugere, der ønsker at omlægge deres bedrifter til økologiske landbrugsbedrifter, og 
kun anvende komitologiproceduren i tilfælde af revision af de fastlagte perioder som følge af 
ændrede omstændigheder osv.

Landbrugsbedrifter, der er ved at blive omlagt, bør underkastes bestemmelserne om kontrol 
og attestering.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 93
Artikel 13, stk. 4, afsnit 1
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4. Foderproducenterne må ikke anvende 
GMO'er eller produkter, der er fremstillet af 
GMO'er, når de som følge af oplysninger på 
etiketten, eller andre dokumenter, der 
ledsager produktet, kan forventes at være 
vidende om tilstedeværelsen af GMO'er.

4. Foderproducenterne må ikke anvende 
GMO'er eller produkter, der er fremstillet af 
GMO'er. Operatørerne skal træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger til at undgå 
enhver form for forurening med GMO'er 
og skal fremlægge dokumentation for, at 
forurening ikke har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Operatørerne skal træffe alle de nødvendige foranstaltninger til at undgå GMO-forurening i 
foder.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec 

Ændringsforslag 94
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

Hvis foderproducenterne anvender 
ingredienser og tilsætningsstoffer, de har 
købt af tredjemand, til at producere foder til 
økologiske husdyr, skal de af sælgeren
kræve en bekræftelse på, at de leverede 
produkter ikke er fremstillet ved hjælp af 
GMO'er.

Hvis foderproducenterne anvender 
ingredienser og tilsætningsstoffer, de har 
købt af tredjemand, til at producere foder til 
økologiske husdyr, skal sælgeren på 
producentens anmodning bekræfte, at de 
leverede produkter ikke er fremstillet af 
eller med GMO'er.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-
produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der 
ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette 
dokument.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 95
Artikel 13, stk. 4, afsnit 2

Hvis foderproducenterne anvender 
ingredienser og tilsætningsstoffer, de har 

Hvis foderproducenterne anvender 
ingredienser og tilsætningsstoffer, de har 
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købt af tredjemand, til at producere foder til 
økologiske husdyr, skal de af sælgeren 
kræve en bekræftelse på, at de leverede 
produkter ikke er fremstillet ved hjælp af 
GMO'er.

købt af tredjemand, til at producere foder til 
økologiske husdyr, skal de af sælgeren 
kræve en skriftlig bekræftelse på, at de 
leverede produkter ikke er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er.

Or. pl

Begrundelse

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de 
fastlagte regler (jf. artikel 7, stk. 2).

Ændringsforslag af Ambroise Guellec 

Ændringsforslag 96
Artikel 14, stk. 3, afsnit 2

Hvis forarbejdningsvirksomhederne 
anvender ingredienser og tekniske 
hjælpestoffer, som de har købt af 
tredjemand, til at producere økologiske 
fødevarer eller økologisk foder, skal de af 
sælgeren kræve en bekræftelse på, at de 
leverede produkter ikke er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er.

Hvis forarbejdningsvirksomhederne 
anvender ingredienser og tekniske 
hjælpestoffer, som de har købt af 
tredjemand, til at producere økologiske 
fødevarer eller økologisk foder, skal 
sælgeren på forarbejdningsvirksomhedens 
anmodning bekræfte, at de leverede 
produkter ikke er fremstillet af eller med
GMO'er.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der i forbindelse med økologisk produktion er nedlagt forbud mod anvendelse af GMO-
produkter, bør brugeren være forpligtet til at kræve et dokument, hvori det attesteres, at der 
ikke er blevet anvendt GMO'er, og leverandøren skal være forpligtet til at tilvejebringe dette 
dokument.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 97
Artikel 14, stk. 3, afsnit 2

Hvis forarbejdningsvirksomhederne 
anvender ingredienser og tekniske 

Hvis forarbejdningsvirksomhederne 
anvender ingredienser og tekniske 
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hjælpestoffer, som de har købt af 
tredjemand, til at producere økologiske 
fødevarer eller økologisk foder, skal de af 
sælgeren kræve en bekræftelse på, at de 
leverede produkter ikke er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er.

hjælpestoffer, som de har købt af 
tredjemand, til at producere økologiske 
fødevarer eller økologisk foder, skal de af 
sælgeren kræve en skriftlig bekræftelse på, 
at de leverede produkter ikke er fremstillet 
ved hjælp af GMO'er.

Or. pl

Begrundelse

Med en skriftlig bekræftelse dokumenteres det, at produktet er i overensstemmelse med de 
fastlagte regler (se ovenfor).

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 98
Artikel 14, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne kan bevare eller 
indføre strengere regler for produktion af 
forarbejdede fødevarer, forudsat at disse 
regler er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten og ikke hindrer eller 
begrænser den frie bevægelighed for varer, 
der er i overensstemmelse med denne 
lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre strengere regler med hensyn til produktion 
af forarbejdede fødevarer i økologisk produktion. Dette er væsentligt i forbindelse med 
muligheden for konkurrence om mere etiske produkter, og forbrugerne vil få et bredere 
udvalg af økologiske varer.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 99
Artikel 15, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne kan bevare eller 
indføre strengere regler for anvendelsen af 
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visse produkter og stoffer i forbindelse med 
forarbejdningen, forudsat at disse regler er 
i overensstemmelse med fællesskabsretten 
og ikke hindrer eller begrænser den frie 
bevægelighed for varer, der er i 
overensstemmelse med denne lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have mulighed for at indføre strengere regler med hensyn til 
anvendelsen af visse produkter og stoffer i økologisk produktion. Dette er væsentligt i 
forbindelse med muligheden for konkurrence om mere etiske produkter, og forbrugerne vil få 
et bredere udvalg af økologiske varer.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 100
Artikel 16, overskrift

Mindre restriktive produktionsregler Midlertidig dispensation fra 
produktionsregler

Or. fr

Begrundelse

Forskellige foranstaltninger og bestemmelser i denne artikel er overflødige og vedrører 
situationer (f.eks. omlægning), hvor det naturligvis er nødvendigt med en vis grad af 
fleksibilitet i en overgangsperiode.

Betingelserne for en mere fleksibel anvendelse af reglerne om økologisk landbrug bør 
ligeledes prioriteres og reduceres.

Komitologiproceduren bør kun anvendes i forbindelse med en række konkrete 
foranstaltninger.

Endelig bør enhver dispensation fra reglerne om økologisk landbrug meddeles de kompetente 
myndigheder, herunder certificeringsorganerne, og kontrolmyndighederne skal foretage en 
vurdering og inspektion på stedet af landbrugerens handlingsplaner for håndteringen af den 
specifikke situation, hvori han befinder sig.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 101
Artikel 16, stk. 1

1. Kommissionen kan efter den procedure, 
der er nævnt i artikel 31, stk. 2, og på de 
betingelser, der er beskrevet i stk. 2, samt 
under hensyntagen til de mål og principper, 
der er fastlagt i afsnit II, dispensere fra 
produktionsreglerne i kapitel 1–3.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 102
Artikel 16, stk. 1

1. Kommissionen kan efter den procedure, 
der er nævnt i artikel 31, stk. 2, og på de 
betingelser, der er beskrevet i stk. 2, samt 
under hensyntagen til de mål og principper, 
der er fastlagt i afsnit II, dispensere fra 
produktionsreglerne i kapitel 1–3.

1. I tilfælde af uforudsete begivenheder, 
som de parter, der berøres af denne 
forskrift, ikke er herre over, og som hindrer 
dem i at overholde de normer, der er 
fastlagt i denne forordning, skal det i 
overensstemmelse med de mål og 
principper, der er fastlagt i afsnit II være 
muligt at dispensere fra denne forskrift i 
henhold til princippet om force majeure.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af eksempelvis fugleinfluenza eller naturkatastrofer bør økologiske landbrugere 
have mulighed for at opnå kortvarig dispensation fra denne forordning. Princippet om force 
majeure og ikke en komitologiprocedure bør således være det vejledende princip i sådanne 
situationer.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 103
Artikel 16, stk. 2

2. Dispensationerne, jf. stk. 1, skal
begrænses til et minimum og må kun gives i 
følgende tilfælde:

2. Under behørig hensyntagen til de mål og 
principper, der er fastlagt i afsnit II i denne 
forordning, skal dispensationerne
begrænses til et minimum og må kun
indrømmes midlertidigt og i følgende 
tilfælde:

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland

Ændringsforslag 104
Artikel 16, stk. 2

2. Dispensationerne, jf. stk. 1, skal 
begrænses til et minimum og må kun gives 
i følgende tilfælde:

2. Undtagelserne bør være kortvarige og 
ophæves, så snart forholdene tillader det.

a) når de er nødvendige for, at 
bedriftsenheder, der indleder en økologisk 
produktion, kan blive rentable, især for 
bedrifter i områder, hvor udviklingen af 
økologisk produktion er i en tidlig fase.
b) når de er nødvendige for at sikre, at den 
økologiske produktion kan opretholdes på 
bedrifter, der er udsat for ugunstige 
klimatiske, geografiske eller strukturelle 
forhold 
c) når de er nødvendige for at sikre adgang 
til foder, udsæd og vegetativt 
formeringsmateriale, levende dyr og andre 
rå- og hjælpestoffer, hvis disse ikke kan fås 
i handelen i økologisk form
d) når de er nødvendige for at sikre adgang 
til landbrugsingredienser, hvis sådanne 



(Ekstern oversættelse)

PE 372.199v01-00 32/47 AM\612856DA.doc

DA

ingredienser ikke kan fås i handelen i 
økologisk form
e) når de er nødvendige for at løse 
specifikke problemer i forbindelse med 
økologisk husdyrbrug 
f) når de er nødvendige for at sikre en 
fortsat produktion af traditionelle 
fødevarer, der har været almindelig kendt i 
mindst en generation
g) når midlertidige foranstaltninger er 
nødvendige for, at en økologisk produktion 
kan videreføres eller genoptages i en 
katastrofesituation
h) når der pålægges restriktioner og 
forpligtelser til beskyttelse af menneskers 
og dyrs sundhed i henhold til EF-
retsforskrifterne.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af eksempelvis fugleinfluenza eller naturkatastrofer bør økologiske landbrugere 
have mulighed for at opnå kortvarig dispensation fra denne forordning. Princippet om force 
majeure og ikke en komitologiprocedure bør således være det vejledende princip i sådanne 
situationer.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 105
Artikel 16, stk. 2, litra a

a) når de er nødvendige for, at 
bedriftsenheder, der indleder en økologisk 
produktion, kan blive rentable, især for 
bedrifter i områder, hvor udviklingen af 
økologisk produktion er i en tidlig fase.

(a) når midlertidige foranstaltninger er 
nødvendige for, at en økologisk produktion 
kan videreføres eller genoptages i tilfælde 
af force majeure, især i tilfælde af alvorlige 
trusler mod afgrøder eller bedriftens 
rentabilitet.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
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forslagsstiller.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 106
Artikel 16, stk. 2, litra a

a) når de er nødvendige for, at 
bedriftsenheder, der indleder en økologisk 
produktion, kan blive rentable, især for 
bedrifter i områder, hvor udviklingen af 
økologisk produktion er i en tidlig fase.

udgår

Or. pl

Begrundelse

Denne bestemmelse kan misbruges. Ikke-økologiske bedrifter, der ikke er rentable, har ikke 
ressourcer til at investere i nye produktionsteknologier, herunder økologiske teknologier.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 107
Artikel 16, stk. 2, litra b

b) når de er nødvendige for at sikre, at den 
økologiske produktion kan opretholdes på 
bedrifter, der er udsat for ugunstige 
klimatiske, geografiske eller strukturelle
forhold 

(b) når de er nødvendige for at sikre, at 
den økologiske produktion kan opretholdes 
på bedrifter, der er udsat for ugunstige 
væsentlige geografiske eller økonomiske
forhold, der udgør en trussel mod 
bedriftens rentabilitet

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 108
Artikel 16, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) når der pålægges restriktioner og 
forpligtelser til beskyttelse af menneskers 
og dyrs sundhed i henhold til EF-
retsforskrifterne

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 109
Artikel 16, stk. 2, litra f

f) når de er nødvendige for at sikre en 
fortsat produktion af traditionelle 
fødevarer, der har været almindelig kendt i 
mindst en generation

udgår

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 110
Artikel 16, stk. 2, litra g

g) når midlertidige foranstaltninger er 
nødvendige for, at en økologisk produktion 
kan videreføres eller genoptages i en 
katastrofesituation

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 111
Artikel 16, stk. 2, litra h

h) når der pålægges restriktioner og 
forpligtelser til beskyttelse af menneskers 
og dyrs sundhed i henhold til EF-
retsforskrifterne.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 112
Artikel 16, stk. 2 a (nyt)

2a. Enhver midlertidig dispensation, der 
gøres gældende i henhold til stk. 2, skal 
meddeles til de kompetente myndigheder 
eller til kontrol- og certificeringsorganet 
eller -organerne i producentens 
medlemsstat.
I meddelelsen skal den opståede situation, 
de gennemførte foranstaltninger, 
varigheden heraf samt de materialer, 
ingredienser og input, der er anvendt til at 
håndtere og afhjælpe situationen, beskrives 
på en præcis og detaljeret måde.
Medlemsstatens kompetente myndigheder 
eller kontrolorganet eller -organerne skal 
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hurtigst muligt udarbejde en udtalelse og 
straks underrette producenten herom. 
Certificeringsorganerne skal omgående 
underrettes om denne udtalelse.
Hvis en eller flere af de foranstaltninger, 
som producenten har truffet, bliver 
omtvistet, skal de kompetente myndigheder 
eller kontrolorganerne fremlægge 
alternativer, som de anser for at være mere 
hensigtsmæssige i den beskrevne situation.
Der skal hurtigst muligt foretages en 
kontrol i henhold til bestemmelserne i 
afsnit V i denne forordning.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til overskriften for artikel 16 af samme 
forslagsstiller.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland

Ændringsforslag 113
Artikel 16, stk. 3

3. Kommissionen kan efter den procedure, 
der er nævnt i artikel 31, stk. 2, fastsætte 
særlige betingelser for at give dispensation 
i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1.

3. Kommissionen skal efter den procedure, 
der er nævnt i artikel 31, stk. 2, udarbejde 
en liste over de tilfælde, hvor princippet om 
force majeure kan gøres gældende.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af eksempelvis fugleinfluenza eller naturkatastrofer bør økologiske landbrugere 
have mulighed for at opnå kortvarig dispensation fra denne forordning. Princippet om force 
majeure og ikke en komitologiprocedure bør således være det vejledende princip i sådanne 
situationer.
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Ændringsforslag af Ambroise Guellec 

Ændringsforslag 114
Artikel 17, stk. 3

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, 
samt afledninger heraf eller 
diminutivformer, må ikke anvendes, hverken 
hver for sig eller i kombination, i forbindelse 
med et produkt, der er mærket med en 
oplysning om, at produktet indeholder 
GMO'er, består af GMO'er eller er 
fremstillet ved hjælp af GMO'er.

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, 
samt afledninger heraf eller 
diminutivformer, må ikke anvendes, hverken 
hver for sig eller i kombination, i forbindelse 
med et produkt, der er mærket med en 
oplysning om, at produktet indeholder 
GMO'er, består af GMO'er eller er 
fremstillet ved hjælp af eller med GMO'er.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at opnå overensstemmelse med betragtning 16 i rammeforordning (EF) nr. 
1829/2003 bør der skelnes tydeligt mellem definitionerne af 'produceret af GMO'er' og 
'produceret med GMO'er'.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 115
Artikel 17, stk. 3

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, 
samt afledninger heraf eller 
diminutivformer, må ikke anvendes, hverken 
hver for sig eller i kombination, i forbindelse 
med et produkt, der er mærket med en
oplysning om, at produktet indeholder 
GMO'er, består af GMO'er eller er 
fremstillet ved hjælp af GMO'er.

3. De betegnelser, der er opført i bilag I, 
samt afledninger heraf eller 
diminutivformer, må ikke anvendes, hverken 
hver for sig eller i kombination, i forbindelse 
med et produkt, der indeholder GMO'er, 
består af GMO'er eller er fremstillet ved 
hjælp af GMO'er.

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt med strammere restriktioner for at hindre forsætlig vildledning af 
forbrugerne ved at undlade at mærke produktet med alle produktoplysninger.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 116
Artikel 21

Særlige mærkningsbestemmelser Særlige mærkningsbestemmelser for 
bedrifter, der indleder en økologisk 
landbrugsproduktion
Det er strengt forbudt at anvende 
betegnelsen 'økologisk landbrug'. Kun 
betegnelsen 'under omlægning til økologisk 
landbrug' må anvendes.
Betegnelsen 'under omlægning til 
økologisk landbrug' må kun anvendes fra 
det andet omlægningsår efter udtalelse fra 
de kompetente myndigheder eller 
kontrolmyndigheder.

Kommissionen fastsætter efter den 
procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, 
særlige mærkningsbestemmelser for 
økologisk foder og produkter fra bedrifter, 
der er under omlægning. 

Kommissionen fastsætter efter den 
procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, 
særlige mærkningsbestemmelser med 
undtagelse af dem, der er fastlagt i det 
foregående stykke, for økologisk foder og 
produkter fra bedrifter, der er under 
omlægning. 

Or. fr

Begrundelse

Grundlæggende bestemmelser om mærkning af produkter fra bedrifter, der er under 
omlægning til økologisk landbrug, kan ikke omfattes af komitologiproceduren, undtagen i 
tilfælde af særlige bestemmelser, der derfor bør fastlægges i denne forordning. I artikel 5, stk. 
5, litra b), i forordning (EØF) 2092/91 nævnes overholdelse af en periode på mindst 12 
måneder inden høsten.

Ændringsforslag af Urszula Krupa 

Ændringsforslag 117
Artikel 24, stk. 3, afsnit 3

Gebyrerne for udstedelse af attester og 
indrømmelse af ret til at anvende 
overensstemmelsesmærker skal være 
rimelige.

Gebyrerne for udstedelse af attester og 
indrømmelse af ret til at anvende 
overensstemmelsesmærker skal dække 
udgifterne til kontrol og udstedelse af 
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attesten eller overensstemmelsesmærket.

Or. pl

Begrundelse

En specifikation af, hvad der er omfattet, vil hindre, at gebyrerne bliver for høje.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 118
Artikel 27, stk. 3, litra a

a) produktet er fremstillet i 
overensstemmelse med produktionsnormer, 
der svarer til dem, der gælder for økologisk 
produktion i EF, eller i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte normer, der 
er fastsat i retningslinjerne fra Codex 
Alimentarius

(a) produktet er fremstillet i 
overensstemmelse med produktionsnormer, 
der svarer til dem, der gælder for økologisk 
produktion i EF, eller i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte normer, der 
er fastsat i de grundlæggende normer for 
økologisk produktion, som er udarbejdet af 
IFOAM (den internationale 
sammenslutning af økologiske 
landbrugsbevægelser)

Or. en

Begrundelse

IFOAM's grundlæggende normer er baseret på de internationale ISO-standarder for drift af 
certificeringsorganer, og de er endvidere udviklet med henblik på at afspejle de særlige 
forhold, der gør sig gældende i forbindelse med attestering af økologisk produktion og 
forarbejdning.

IFOAM's grundlæggende normer og godkendelseskriterier anerkendes generelt som den 
internationale retningslinje, hvorpå nationale normer og inspektionssystemer kan baseres, og 
de er af normgivere og lovgivere på nationalt og internationalt plan blevet anvendt som 
reference.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 119
Artikel 27, stk. 3, litra b

b) producenten har været omfattet af (b) producenten har været omfattet af 
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kontrolforanstaltninger, der svarer til EF-
kontrolordningens, eller som er i 
overensstemmelse med retningslinjerne fra 
Codex Alimentarius

kontrolforanstaltninger, der svarer til EF-
kontrolordningens, eller som er i 
overensstemmelse med retningslinjerne fra 
IFOAM's grundlæggende normer for 
økologisk produktion

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til artikel 27, stk. 3, litra a), af samme 
forslagsstillere.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 120
Artikel 27, stk. 4, afsnit 1

4. Kommissionen anerkender efter den 
procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, 
de tredjelande, hvis produktionsnormer og 
kontrolforanstaltninger svarer til dem, der 
gælder i EF, eller som er i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte normer, 
som er fastsat i retningslinjerne fra Codex 
Alimentarius, og opstiller en liste over disse 
lande.

4. Kommissionen anerkender efter den 
procedure, der er nævnt i artikel 31, stk. 2, 
de tredjelande, hvis produktionsnormer og 
kontrolforanstaltninger svarer til dem, der 
gælder i EF, eller som er i overensstemmelse 
med de internationalt anerkendte normer, 
som er fastsat i IFOAM's grundlæggende 
normer for økologisk produktion, og 
opstiller en liste over disse lande.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til artikel 27, stk. 3, litra a), af samme 
forslagsstillere.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 121
Artikel 27, stk. 5, afsnit 3

Ved behandlingen af en anmodning om 
anerkendelse opfordrer Kommissionen 
kontrolorganet til at fremlægge alle de 
nødvendige oplysninger. Kommissionen kan 

Ved behandlingen af en anmodning om 
anerkendelse opfordrer Kommissionen 
kontrolorganet til at fremlægge alle de 
nødvendige oplysninger. Kommissionen 
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også pålægge eksperter at foretage en 
undersøgelse på stedet af 
produktionsreglerne og det pågældende 
kontrolorgans kontrol i tredjelandet.

skal pålægge eksperter at foretage en 
undersøgelse på stedet af 
produktionsreglerne og det pågældende 
kontrolorgans kontrol i tredjelandet.

(Hvis ændringsforslaget vedtages, skal den 
relevante artikel i forslag til Rådets 
forordning om ændring af forordning (EØF) 
nr. 2092/91 ændres i overensstemmelse 
hermed).

Or. fr

Begrundelse

Der skal gennemføres undersøgelser på stedet af produktionsreglerne og det pågældende 
kontrolorgans kontrolaktiviteter i et tredjeland, såfremt Kommissionen har modtaget en 
anmodning om anerkendelse heraf. Dette er en del af den nødvendige konsolidering af 
forbrugernes tillid til den økologiske produktionssektor i såvel Den Europæiske Union som 
med hensyn til indførte produkter.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 122
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

Medlemsstaterne må under henvisning til 
de regler, der er fastlagt i artikel 9 og 10, 
opretholde eller indføre strengere regler for 
dyr og animalske produkter under 
forudsætning af, at disse regler er i 
overensstemmelse med 
fællesskabslovgivningen og ikke hindrer 
eller begrænser den frie bevægelighed for 
andre dyr eller animalske produkter, der er 
i overensstemmelse med denne lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende mangfoldighed i medlemsstaternes fastlagte praksis for økologisk 
husdyrproduktion indebærer, at det bør være muligt for medlemsstaterne at anvende mere 
restriktive regler for husdyr og husdyrprodukter, der produceres inden for de relevante 
medlemsstaters område.
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Det forekommer desuden blot at være rimeligt, at princippet om minimumsnormer, som 
Kommissionen fastlagde i sin handlingsplan for dyrevelfærd (2006/2046(INI)), ligeledes bør 
være gældende i forbindelse med dyrevelfærd i økologisk produktion.

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 123
Artikel 31

Forvaltningskomitéen for økologisk 
produktion

Forskriftsudvalget for økologisk produktion

1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for økologisk 
produktion (i det følgende benævnt 
“komitéen”).

1. Kommissionen bistås af 
forskriftsudvalget for økologisk produktion 
(i det følgende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF .

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF.

3. Det tidsrum, der nævnes i artikel 4, 
stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes 
til tre måneder.
4. Komitéen vedtager selv sin 
forretningsorden.

4. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden i henhold til artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF.

Or. fr

Begrundelse

Set i lyset af, at dette forslag til forordning kun indeholder få harmoniseringsstandarder, bør 
de forskellige foranstaltninger, der skal træffes efter komitologiproceduren, være 
forskriftsudvalgets ansvar, da forskriftsudvalget inddrager medlemsstaterne i 
beslutningsprocessen, i stedet for forvaltningskomitéen.

I modsætning til artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF nævnes der i artikel 5 ingen frist. Stk. 3 bør 
derfor udgå.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 124
Artikel 31, stk. 1
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1. Kommissionen bistås af 
Forvaltningskomitéen for økologisk 
produktion (i det følgende benævnt 
“komitéen”).

1. Kommissionen bistås af 
Forskriftsudvalget for økologisk produktion 
(i det følgende benævnt "udvalget").

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten).

Or. en

Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) 
nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 125
Artikel 31, stk. 1 a (nyt)

1a. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes bilag I-VIII til forordning (EØF) 
nr. 2092/91. 

Or. en

Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) 
nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 126
Artikel 31, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF .

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF .

Or. en
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Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene til forordning (EØF) 
nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 127
Artikel 31, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen skal underrette Europa-
Parlamentet om eventuelle planlagte 
ændringer af forordningen i henhold til 
komitologiproceduren og skal tage behørigt 
hensyn til Parlamentets holdning hertil.

Or. en

Begrundelse

Parlamentet skal holdes underrettet om eventuelle beslutninger, der tages i den foreslåede 
komitologiprocedure.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde 

Ændringsforslag 128
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
1. Der skal nedsættes et udvalg, der 
udpeges af Kommissionen, og som består af 
repræsentanter fra interessegrupper, der 
arbejder på europæisk plan. Disse grupper 
omfatter COPA, IFOAM, EEB, BEUC og 
EURO-COOP.
2. Dette udvalg skal høres, inden 
Kommissionen stiller forslag om eventuelle 
ændringer i henhold til 
komitologiproceduren. Kommissionen skal 
følge udvalgets henstilling.
3. Udvalget vedtager selv sin 
forretningsorden.



(Ekstern oversættelse)

AM\612856DA.doc 45/47 PE 372.199v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Deltagelse af repræsentanter for de økologiske producenter i Europa i beslutningsproceduren 
kan kun bidrage til at fremme den bedste praksis og erfaring med nyskabende metoder.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 129
Artikel 31 b (ny)

Artikel 31b
Som undtagelse fra afgørelse 1999/468/EF 
skal en afgørelse fra Kommissionen, der er 
vedtaget efter den procedure, der nævnes i 
artikel 31, stk. 2, ophæves, hvis Europa-
Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod 
denne afgørelse inden for en periode på tre 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Økologisk landbrug er blevet udviklet af organisationer i civilsamfundet - både forbrugerne, 
de handlende, landbrugerne og detailhandlen har deltaget i udviklingen. Under hensyntagen 
til denne tradition bør gennemsigtigheden og den demokratiske opbygning i denne forordning 
styrkes. Når gennemførelsesbeslutninger træffes inden for rammerne af denne forordning, bør 
proceduren omfatte meddelelse herom til befolkningen og Europa-Parlamentet. For at lægge 
vægt på gennemsigtigheden bør Parlamentet have vetoret.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 130
Artikel 32

Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning efter den procedure, der er nævnt 
i artikel 31, stk. 2, under hensyntagen til de 
mål og principper, der er fastlagt i afsnit II. 
Gennemførelsesbestemmelserne skal 

Kommissionen fastsætter 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
forordning efter den procedure, der er nævnt 
i artikel 31, stk. 2, under hensyntagen til de 
mål og principper, der er fastlagt i afsnit II. 
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navnlig omfatte:
a) gennemførelsesbestemmelser til 
produktionsreglerne i afsnit III, navnlig for 
så vidt angår de særlige krav og 
betingelser, som landbrugere og andre 
producenter af økologiske produkter skal 
overholde
b) gennemførelsesbestemmelser til 
mærkningsreglerne i afsnit IV
c) gennemførelsesbestemmelser til den 
kontrolordning, der er fastlagt i afsnit V, 
navnlig for så vidt angår de særlige 
kriterier for delegering af opgaver til 
private kontrolorganer og kriterierne for 
anerkendelse af sådanne organer
d) gennemførelsesbestemmelser til reglerne 
for import fra tredjelande i afsnit VI, 
navnlig for så vidt angår de kriterier og 
procedurer, der skal følges i forbindelse 
med anerkendelse i henhold til artikel 27 af 
tredjelande og kontrolorganer, herunder 
offentliggørelse af lister over anerkendte 
tredjelande og kontrolorganer, og for så 
vidt angår den attest, der er nævnt i 
artikel 27, stk. 3, litra d).

Or. en

Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene fra forordning (EF) 
nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. Som følge heraf 
bør bilagene tilrettes, så artikelhenvisningerne er i overensstemmelse med den foreslåede 
forordning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland 

Ændringsforslag 131
Artikel 33

1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves 
med virkning fra den 1. januar 2009.

1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves 
med virkning fra den 1. januar 2009, 
undtagen for så vidt angår bilag I-VIII..
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2. Henvisninger til den ophævede forordning
(EØF) nr. 2092/91 gælder som henvisninger 
til nærværende forordning.

2. Henvisninger til den ophævede forordning 
(EØF) nr. 2092/91 gælder som henvisninger 
til nærværende forordning, undtagen hvis 
disse henvisninger vedrører bilag I-VIII.

Or. en

Begrundelse

For at gøre denne forordning så gennemsigtig som muligt bør bilagene fra forordning (EF) 
nr. 2092/91 bevares, og komitologiproceduren bør begrænses til et minimum. Som følge heraf 
bør bilagene tilrettes, så artikelhenvisningerne er i overensstemmelse med den foreslåede 
forordning.


