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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 42
Skäl 2a (nytt)

(2a) Alla rättsakter och all politik som 
Europeiska unionen antar på detta område 
bör bidra till utvecklingen av det ekologiska 
jordbruket och den ekologiska 
produktionen, såsom de definieras i denna 
förordning. Det ekologiska jordbruket 
spelar en stor roll för genomförandet av 
unionens politik för en hållbar utveckling.

Or. fr

Motivering

Det ekologiska jordbruket är kopplat till politiken för en hållbar utveckling. Övriga 
politikområden och alla rättsakter bör därför precis som denna politik ta hänsyn till detta 
produktionssätt och bidra till att uppfylla de fastställda målen.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 43
Skäl 7

(7) En allmän gemenskapsram för 
ekologiska produktionsregler bör fastställas 
för växt- och djurproduktion, inklusive 
bestämmelser för en övergång, liksom för 
produktionen av bearbetade livsmedel och 
foder. Behörighet att fastställa detaljerna i 
dessa allmänna regler och anta 
gemenskapens produktionsregler för 
vattenbruk bör ges till kommissionen.

(7) En allmän gemenskapsram för 
ekologiska produktionsregler bör fastställas 
för växt- och djurproduktion, inklusive 
bestämmelser för en övergång, liksom för 
produktionen av bearbetade livsmedel och 
foder. Behörighet att fastställa detaljerna i 
dessa allmänna regler bör ges till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

På grund av de specifika miljöproblem som är kopplade till vattenbruket och dess stora 
inflytande på miljön, bör produktionsregler för vattenbruk inte antas genom 
kommittéförfarandet (vilket för närvarande föreslås i artikel 10) utan snarare underställas 
full parlamentarisk kontroll.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 44
Skäl 7

(7) En allmän gemenskapsram för 
ekologiska produktionsregler bör fastställas 
för växt- och djurproduktion, inklusive 
bestämmelser för en övergång, liksom för 
produktionen av bearbetade livsmedel och 
foder. Behörighet att fastställa detaljerna i 
dessa allmänna regler och anta 
gemenskapens produktionsregler för 
vattenbruk bör ges till kommissionen.

(7) En allmän gemenskapsram för 
ekologiska produktionsregler bör fastställas 
för växt- och djurproduktion, inklusive 
bestämmelser för en övergång, liksom för 
produktionen av bearbetade livsmedel och 
foder. Behörighet att fastställa detaljerna i 
dessa allmänna regler bör ges till 
kommissionen.

Or. es

Motivering

Vattenbruksprodukter kan inte behandlas på samma sätt som produkter från det 
konventionella fisket i fråga om ekologisk produktion och märkning, men de uppfyller inte 
heller till fullo kriterierna för jordbruksprodukter. Detta framgår av kommissionens förslag, 
där man inte ens föreslår minimikriterier för den framtida behandlingen av vattenbruk, utan 
endast hänvisar till framtida bestämmelser som skall fastställas av förvaltningskommittén. De 
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rättsliga garantierna och effektiviteten skulle förbättras om vattenbruket blev föremål för ett 
separat förslag från kommissionen, vilket skulle omfatta bestämmelser för ekologisk 
vattenbruksproduktion och ekologisk märkning. Ett sådant förslag skulle ingående kunna 
diskuteras och studeras av alla berörda parter. Detta är motiveringen till alla strykningar i 
de kommande ändringsförslagen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 45
Skäl 9 a (nytt)

(9a) Användning av syntetiska 
växtskyddsprodukter är oförenlig med 
ekologisk produktion.

Or. en

Motivering

Ingen motivering behövs. Ändringsförslaget överensstämmer helt med skälen 10–13 om 
användningen av förnybara resurser, fleråriga system för växtföljd och gödningsmedel som 
är förenliga med ekologisk produktion.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 46
Skäl 16

(16) Ekologisk djurhållning bör respektera 
höga djurskyddskrav och uppfylla djurens 
artspecifika beteendebehov, och 
djurhälsoarbetet bör grunda sig på 
förebyggande av sjukdomar. I det avseendet 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
förvaringsförhållanden, djurhållningspraxis 
och djurtäthet. Vid valet av arter bör man 
dessutom främja långsamt växande raser och 
ta hänsyn till djurens förutsättningar att 
anpassa sig till lokala förhållanden. 
Genomförandebestämmelserna för 
animalieproduktion och 
vattenbruksproduktion skall se till att 
åtminstone de bestämmelser följs som 
föreskrivs i Europeiska konventionen om 
skydd av animalieproduktionens djur och de 
rekommendationer som har gjorts senare.

(16) Ekologisk djurhållning bör respektera 
höga djurskyddskrav och uppfylla djurens 
artspecifika beteendebehov, och 
djurhälsoarbetet bör grunda sig på 
förebyggande av sjukdomar. I det avseendet 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
förvaringsförhållanden, djurhållningspraxis 
och djurtäthet. Vid valet av arter bör man 
dessutom främja långsamt växande raser och 
ta hänsyn till djurens förutsättningar att 
anpassa sig till lokala förhållanden. 
Genomförandebestämmelserna för 
animalieproduktion skall se till att 
åtminstone de bestämmelser följs som 
föreskrivs i Europeiska konventionen om 
skydd av animalieproduktionens djur och de 
rekommendationer som har gjorts senare.
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Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 47
Skäl 18

(18) I avvaktan på antagandet av 
gemenskapens produktionsregler för 
vattenbruk bör medlemsstaterna ha 
möjlighet att föreskriva tillämpningen av 
nationella normer, eller, om sådana inte 
finns, av privata normer som har godkänts 
eller erkänts av medlemsstaterna. För att 
förhindra störningar på den inre 
marknaden bör medlemsstaterna emellertid 
åläggas att erkänna varandras 
produktionsnormer på det här området.

utgår

Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 48
Skäl 21

(21) Det bör föreskrivas flexibilitet vid 
tillämpningen av produktionsreglerna, så att 
ekologiska normer och krav kan anpassas 
till lokala geografiska villkor, 
klimatförhållanden, särskild 
djurhållningspraxis och olika 
utvecklingsstadier. Detta bör göra det 
möjligt att tillämpa mindre restriktiva
normer, men bara inom de ramar för 
särskilda villkor som fastställs i 
gemenskapens lagstiftning.

(21) Det bör föreskrivas tillfällig flexibilitet 
vid tillämpningen av produktionsreglerna, 
särskilt med hänsyn till de större 
konjunkturella begränsningar som hotar 
jordbruksföretagens fortlevnad. Denna 
flexibilitet skall fastställas av jordbrukaren 
och skall utvärderas regelbundet i nära 
samarbete med branschens samtliga 
aktörer för att undvika all snedvridning av 
handeln. Detta bör göra det möjligt att 
tillämpa tidsmässigt mer flexibla normer, 
men bara inom de ramar för särskilda villkor 
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som fastställs i gemenskapens lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Flexibilitet måste medges men endast tillfälligt och enligt särskilda villkor (till exempel 
allvarligt hot mot odlingens goda tillstånd, hot mot människors hälsa, tillfällig brist på den 
ekologiska produkten eller det ekologiska materialet, hot mot anläggningens fortlevnad på 
grund av en allvarlig händelse eller händelse som omfattas av force majeure). Endast 
tillfälliga åtgärder och åtgärder som vidtas under speciella villkor kan accepteras, i syfte att 
undvika överträdelser av reglerna och en försvagning av principerna för det ekologiska 
jordbruket samt för att inte konsumenternas förtroende för denna bransch skall sättas på spel. 

Se också ändringsförslaget till artikel 16. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 49
Skäl 36

(36) De åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av den här förordningen bör 
antas i enlighet med rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter. Eftersom
lagstiftningen om ekologisk produktion är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, eftersom den är knuten 
till utvecklingen av jordbruksmarknaderna,
är det lämpligt att den bringas i 
överensstämmelse med befintliga 
lagstiftningsförfaranden som används för att 
förvalta den politiken. De befogenheter som 
kommissionen får genom denna förordning 
bör därför utövas i enlighet med det 
förvaltningsförfarande som föreskrivs i 
artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

(36) De åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av den här förordningen bör 
antas i enlighet med rådets beslut 
1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter. Trots att 
lagstiftningen om ekologisk produktion är en 
viktig del av den gemensamma 
jordbrukspolitiken, eftersom den är knuten 
till utvecklingen av jordbruksmarknaderna,
är det inte lämpligt att den bringas i 
överensstämmelse med befintliga 
lagstiftningsförfaranden som används för att 
förvalta den politiken. De befogenheter som 
kommissionen får genom denna förordning 
bör därför utövas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som föreskrivs i 
artikel 5 i beslut 1999/468/EG.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 31 i denna förordning.
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Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 50
Artikel 1, punkt 2, inledningen

2. Denna förordning skall tillämpas på 
följande produkter från jordbruk eller 
vattenbruk, om produkterna är avsedda att 
saluföras som ekologiska: 

2. Denna förordning skall tillämpas på 
följande produkter från jordbruk, om 
produkterna är avsedda att saluföras som 
ekologiska: 

Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 51
Artikel 1, punkt 2, inledningen

2. Denna förordning skall tillämpas på 
följande produkter från jordbruk eller 
vattenbruk, om produkterna är avsedda att 
saluföras som ekologiska: 

2. Denna förordning skall tillämpas på 
följande produkter från jordbruk, om 
produkterna är avsedda att saluföras som 
ekologiska:

(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

På grund av de specifika miljöproblem som är kopplade till vattenbruket och dess stora 
inflytande på miljön, bör produktionsregler för vattenbruk inte antas genom 
kommittéförfarandet (vilket för närvarande föreslås i artikel 10) utan snarare underställas 
full parlamentarisk kontroll.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 52
Artikel 1, punkt 2, led c

c) levande eller obearbetade 
vattenbruksprodukter,

utgår
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Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 53
Artikel 1, punkt 2, led c

c) levande eller obearbetade 
vattenbruksprodukter,

utgår

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till artikel 1.2, inledningen, från samme 
ledamot.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 54
Artikel 1, punkt 2, led d

d) bearbetade vattenbruksprodukter som är 
avsedda som livsmedel,

utgår

Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 55
Artikel 1, punkt 2, led d

d) bearbetade vattenbruksprodukter som är 
avsedda som livsmedel,

utgår

Or. en
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Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till artikel 1.2, inledningen, från samme 
ledamot.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 56
Artikel 1, punkt 2, led ea (nytt)

ea) fiskeprodukter,

Or. en

Motivering

Fiske i öppet vatten bör också omfattas av förordningen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 57
Artikel 1, punkt 2, led eb (nytt)

eb) icke-livsmedelsprodukter.

Or. en

Motivering

Ekologisk producerade produkter, såsom julgranar och kosmetika, bör också omfattas av 
förordningen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 58
Artikel 1, punkt 2, stycke 2

Förordningen skall emellertid inte omfatta 
produkter från fiske eller jakt på vilda djur.

utgår

Or. en

Motivering

Fiske i öppet vatten bör också omfattas av förordningen.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 59
Artikel 2, led a

a) ekologisk produktion: användning av 
ekologiska produktionsmetoder på 
jordbruksföretaget, liksom verksamheter 
som är kopplade till vidare bearbetning, 
packning och märkning av en produkt som 
uppfyller de mål, principer och regler som 
fastställs i denna förordning.

a) ekologisk produktion: användning av 
naturliga och hälsosamma
produktionsmetoder på jordbruksföretaget, 
liksom verksamheter som är kopplade till 
vidare bearbetning, packning och märkning 
av en produkt som uppfyller de mål, 
principer och regler som fastställs i denna 
förordning.

Or. pl

Motivering

Den nuvarande definitionen bygger på ett cirkelresonemang. Det behövs en definition för 
ekologiska produktionsmetoder.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 60
Artikel 2, led b

b) ekologisk produkt: en jordbruksprodukt 
från den ekologiska produktionen.

(b) ekologisk produkt: en jordbruksprodukt 
från den ekologiska produktionen i vilken 
inga syntetiska växtskyddsprodukter, GMO-
produkter eller foder och ingredienser som 
helt eller delvis innehåller GMO har 
använts eller spårats.

Or. en

Motivering

Förstärker målet för det ekologiska jordbruket och underlättar för konsumenterna att förstå 
skillnaden mellan konventionella produkter och högkvalitativa produkter som levererats av 
ekologiska jordbrukare.
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Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 61
Artikel 2, led e

e) vattenbruk: uppfödning eller odling av 
vattenlevande organismer med hjälp av 
tekniker avsedda för att öka produktionen 
utöver miljöns naturliga kapacitet, där 
organismerna förblir en fysisk eller juridisk 
persons egendom under uppfödningen eller 
odlingen, fram till och med skörden.

utgår

Or. es

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 62
Artikel 2, led m

m) överensstämmelsemärkning: en 
bekräftelse av överensstämmelse med en 
särskild uppsättning standarder eller andra 
normativa dokument i form av ett märke.

m) överensstämmelsemärkning: en 
bekräftelse av överensstämmelse med de 
krav som kan härledas från en särskild 
uppsättning standarder eller andra normativa 
dokument i form av ett märke.

Or. pl

Motivering

Förslaget syftar till att strama upp språket genom att införa en definition i överensstämmelse 
med den terminologi som används i europeiska standarder, till exempel ISO 9000-serien för 
kvalitet och ISO 14000-serien för miljöledningssystem, där överensstämmelse definieras som 
uppfyllande av krav.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 63
Artikel 2, led r

r) produkter som har framstälts med GMO: 
foder, foderillsatser, smakämnen, vitaminer, 

r) produkter som har framstälts med GMO: 
livsmedels- och foderillsatser, smakämnen, 
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enzymer, bearbetningshjälpmedel, vissa 
produkter som används som näring för djur 
(enligt direktiv 82/471/EEG), 
växtskyddprodukter, gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel som producerats 
genom gödning av en organism med 
material som helt eller delvis är GMO.

vitaminer, enzymer, 
bearbetningshjälpmedel, vissa produkter 
som används som näring för djur (enligt 
direktiv 82/471/EEG), växtskyddprodukter, 
gödningsmedel och jordförbättringsmedel 
som producerats genom gödning av en 
organism med material som helt eller delvis 
är GMO.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 64
Artikel 2, led va (nytt)

va) fiske: fångst av vild fisk i öppna vatten 
som en kommersiell verksamhet.

Or. en

Motivering

Fiske efter vild fisk som en kommersiell verksamhet bör också täckas av förordningen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 65
Artikel 2, led vb (nytt)

vb) icke-livsmedelspropdukt: en produkt 
som inte är avsedd för mänsklig 
konsumtion och som innehåller en stor
andel organiska jordbruksprodukter.

Or. en

Motivering

Ekologiskt producerade produkter, såsom julgranar och kosmetika, bör också omfattas av 
förordningen.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 66
Artikel 4

Följande principer skall gälla för ekologisk 
produktion:

Ekologisk produktion skall tillämpa 
följande principer:

a) Levande organismer och mekanisk 
produktion skall ha företräde framför
användningen av syntetiska material. 

a) Endast levande organismer och mekanisk 
produktion får användas; användningen av 
syntetiska material och produktionsmetoder 
som använder syntetiskt material godkänns 
endast i enlighet med artikel 16 i 
förordningen. 

b) Naturliga ämnen skall ha företräde 
framför kemiskt syntetiserade ämnen, som 
får användas endast under förutsättning att 
naturliga ämnen inte är kommersiellt
tillgängliga. 

b) Endast naturliga ämnen får användas; 
kemiskt syntetiserade ämnen får användas i 
enlighet med undantagen i artikel 16 i 
förordningen och endast under förutsättning 
att naturliga ämnen tillfälligtvis inte är 
tillgängliga. 

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas, med 
undantag för veterinärmedicinska produkter.

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas, med 
undantag för veterinärmedicinska produkter.

d) Reglerna för den ekologiska 
produktionen skall anpassas till lokala 
förhållanden, utvecklingsstadier och lokal 
djurhållningspraxis, samtidigt som man 
bibehåller den gemensamma synen på vad 
ekologisk produktion är för något.

Or. es

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen i punkt a) och b) är otydlig och förringar innebörden i dessa 
principer. Punkterna bör ges en mer bestämd ordalydelse, dock utan att man förbjuder 
möjligheten att använda syntetiska material och icke-mekaniska metoder vid särskilda och 
besvärliga situationer som kräver snabba insatser och undantag till de principer och regler 
som styr den ekologiska produktionen.

Strykningen av punkt d) tycks nödvändig och relevant, eftersom den behandlar flexibilitet och 
situationer som möjliggör undantag (se ändringsförslaget till artikel 16).
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 67
Artikel 4, led b

b) Naturliga ämnen skall ha företräde 
framför kemiskt syntetiserade ämnen, som 
får användas endast under förutsättning att 
naturliga ämnen inte är kommersiellt 
tillgängliga. 

b) Naturliga ämnen skall ha företräde 
framför kemiskt syntetiserade ämnen. 

Or. pl

Motivering

Det anges inte för vilka ändamål syntetiska ämnen kan användas. Det vore säkrare att helt 
enkelt förbjuda deras användning, utom för enskilda ändamål som mer ingående definieras.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 68
Artikel 4, led c

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas, med 
undantag för veterinärmedicinska produkter. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 69
Artikel 4, led c

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas, med 
undantag för veterinärmedicinska 
produkter.

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Ändringsförslag 70
Artikel 4, led c

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas, med 
undantag för veterinärmedicinska 
produkter.

c) GMO och produkter som är framställda 
av eller med GMO får inte användas.

Or. en

Motivering

Förordningen bör vara heltäckande och därför bör veterinärmedicinska produkter inte 
undantas. Det finns i dag ett brett spektrum av ekologiska veterinärmedicinska produkter på 
marknaden och därför bör också dessa användas inom ekologisk uppfödning.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 71
Artikel 4, led ca (nytt)

ca) Joniserande strålning får inte 
användas.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 72
Artikel 4, led da (nytt)

da) Den ekologiska produktionen skall 
bibehålla och skapa sysselsättning och göra 
det möjligt för jordbrukarna och 
konsumenterna att nå en social 
överenskommelse om hållbara metoder och 
produktion och konsumtion av 
högkvalitativa livsmedel, inbegripet en 
kombination av åtgärder för naturskydd, 
hållbar produktion och försäljning i 
närområdet.

Or. en
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Motivering

Målen måste återspegla det ekologiska jordbrukets övergripande roll för att sammankoppla 
naturskydd och kvalitetsproduktion inom ramen för ett väldefinierat produktionssystem.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 73
Artikel 4, led db (nytt)

db) Den ekologiska produktionen skall 
garantera produktens kavlitet, integritet 
och språrbarhet genom hela 
livsmedelskedjan.

Or. en

Motivering

Målen måste återspegla det ekologiska jordbrukets övergripande roll för att sammankoppla 
naturskydd och kvalitetsproduktion inom ramen för ett väldefinierat produktionssystem.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 74
Artikel 5, led c)

c) Användningen av icke-förnybara 
energikällor och insatsvaror som inte 
kommer från jordbruksföretaget skall 
minimeras.

c) Användningen av icke-förnybara 
energikällor och insatsvaror som inte 
kommer från jordbruksföretaget skall 
minimeras och ekologiska jordbrukare bör 
främja användningen av förnybara källor.

Or. en

Motivering

Följer målen för den ekologiska produktionen: negativa effekter bör undvikas genom att man 
ger de ekologiska jordbrukarna en möjlighet att främst använda förnybara källor.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 75
Artikel 5, led n)

n) Vattenbruksproduktion skall minimera 
de negativa effekterna på vattenmiljön.

utgår
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Or. es

Motivering

Samma motivering som för ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 76
Artikel 5, led o

o) Foder som används i vattenbruk skall 
komma från hållbart fiske eller 
huvudsakligen bestå av ingredienser från 
ekologiskt jordbruk och naturliga ämnen 
som inte kommer från jordbruket.

utgår

Or. es

Motivering

Samma motivering som för ändringsförslaget till skäl 7 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 77
Artikel 6, led b

b) Tillsatser och processhjälpmedel skall 
användas så lite som möjligt och bara om 
det är ett grundläggande tekniskt behov.

b) Tillsatser och processhjälpmedel skall 
användas så lite som möjligt.

Or. pl

Motivering

Tekniska behov är inte ett tillräckligt skäl för att använda tillsatser och processhjälpmedel. 
För ekologisk produktion måste viss teknik ges upp (t.ex. förlängningen av hållbarhetstiden 
för livsmedel) eftersom de efterstävade målen inte kan uppnås med naturliga medel.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 78
Artikel 7, punkt 1. stycke 2 och 3
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I enlighet med särskilda villkor som skall 
fastställas enligt förfarandet i artikel 31.2 
kan en anläggning emellertid delas upp i 
klart åtskilda enheter om inte alla drivs 
enligt reglerna för ekologisk produktion.

utgår

Om en jordbruksanläggning enligt andra 
stycket inte helt och hållet utnyttjas för 
ekologisk produktion, skall jordbrukare 
hålla marken, djuren och produkterna som 
används för ekologisk produktion åtskilda 
från resten av anläggningen och föra ett
lämpligt register som visar hur denna 
separation genomförs.

Or. en

Motivering

Att dela upp en anläggning i en enhet som drivs enligt regler i denna förordning och en enhet 
som drivs enligt konventionella metoder kan inte accepteras, eftersom det skulle vara mycket 
svårt att undvika bedrägerier.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 79
Artikel 7, punkt 1, stycke 2

I enlighet med särskilda villkor som skall 
fastställas enligt förfarandet i artikel 31.2 
kan en anläggning emellertid delas upp i 
klart åtskilda enheter om inte alla drivs 
enligt reglerna för ekologisk produktion. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 80
Artikel 7, punkt 2
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2. Jordbrukare får inte använda GMO eller 
produkter som framställts av GMO när de 
bör ha kunskap om deras förekomst till 
följd av information på en etikett eller 
märkning som åtföljer produkter, eller 
något annat bifogat dokument.

2. Jordbrukare får inte använda GMO eller 
produkter som framställts av eller med
GMO.

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren bekräfta 
att de produkter som levereras inte har 
framställts med GMO.

När jordbrukare eller annan leverantör av 
ekologiska produkter köper produkter från 
tredje part för att framställa ekologiska 
livsmedel eller ekologiskt foder måste
säljaren bekräfta att de produkter som 
levereras inte har framställts med GMO och 
inte innehåller GMO.

Vid tillfällig eller tekniskt oundviklig 
kontaminering med GMO måste aktörerna 
bevisa att de har vidtagit alla nödvändiga 
åtgärder för att undvika sådan 
kontaminering.

Or. en

Motivering

Förbudet att använda GMO fastställs klart och tydligt i artikel 4, men det måste finnas krav 
på garantier när produkter inhandlas från tredje parter.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 81
Artikel 7, punkt 2, stycke

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren bekräfta 
att de produkter som levereras inte har 
framställts med GMO.

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren 
skriftligen bekräfta att de produkter som 
levereras inte har framställts med GMO.

Or. pl

Motivering

En skriftlig bekräftelse garanterar att produkten uppfyller de fastställda bestämmelserna.
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 82
Artikel 7, punkt 2, stycke 2

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren bekräfta 
att de produkter som levereras inte har 
framställts med GMO.

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren på 
användarens begäran bekräfta att de 
produkter som levereras inte har framställts 
av eller med GMO.

Or. fr

Motivering

Om det är förbjudet att använda GMO-produkter inom det ekologiska jordbruket måste 
användaren vara skyldig att begära ett intyg på att GMO inte använts och leverantören att 
tillhandahålla detta intyg.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 83
Artikel 8, punkt 1, led c

c) Vidare får gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel användas som är 
förenliga med det ekologiska jordbrukets 
mål och principer, om de har blivit 
godkända enligt artikel 11.

utgår

Or. pl

Motivering

Användningen av gödningsmedel och jordförbättringsmedel strider mot principerna för 
ekologisk produktion såsom de fastställs i artikel 2.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 84
Artikel 8, punkt 1, led i

i) Endast ekologiskt producerat utsäde och 
förökningsmaterial får användas. Därför 

i) Endast ekologiskt producerat utsäde, som 
får innehålla spår av högst 0,1 procent 
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skall moderplantan, när det gäller frö, och 
föräldragenerationens planta när det gäller 
vegetativt förökningsmaterial ha producerats 
i enlighet med de regler som fastställs i den 
här förordningen i minst en generation, eller 
när det gäller fleråriga grödor, under minst 
två växtsäsonger.

GMO till följd av tillfällig kontaminering,
och förökningsmaterial får användas. Därför 
skall moderplantan, när det gäller frö, och 
föräldragenerationens planta när det gäller 
vegetativt förökningsmaterial ha producerats 
i enlighet med de regler som fastställs i den 
här förordningen i minst en generation, eller 
när det gäller fleråriga grödor, under minst 
två växtsäsonger.

Or. en

Motivering

Utsäde är en av de största källorna till GMO-kontaminering inom det ekologiska jordbruket. 
För att uppfylla förordningens mål att hålla den ekologiska produktionen fri från GMO är det 
helt logiskt att starta med att eliminera den största källan till kontaminering för det 
ekologiska jordbruket.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 85
Artikel 8, punkt 1, led i

i) Endast ekologiskt producerat utsäde och 
förökningsmaterial får användas. Därför 
skall moderplantan, när det gäller frö, och 
föräldragenerationens planta när det gäller 
vegetativt förökningsmaterial ha producerats 
i enlighet med de regler som fastställs i den 
här förordningen i minst en generation, eller 
när det gäller fleråriga grödor, under minst 
två växtsäsonger.

i) Endast ekologiskt producerat utsäde och 
förökningsmaterial får användas. Därför 
skall moderplantan, när det gäller frö, och 
föräldragenerationens planta när det gäller 
vegetativt förökningsmaterial ha producerats 
i enlighet med de regler som fastställs i den 
här förordningen i minst en generation.

Or. pl

Motivering

Om fleråriga grödor inte har producerats i enlighet med de ekologiska metoderna från början 
kan toxiska substanser och kontaminerade ämnen vara samlade i dem och överföras till 
förökningsmaterial.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 86
Artikel 9, led b, led v

v) Djur som hålls för ekologisk 
animalieproduktion skall hållas åtskilda eller 
vara lätta att separera från andra djur.

v) Djur som hålls för ekologisk 
animalieproduktion skall hållas åtskilda från 
andra djur.

Or. pl

Motivering

Den del som utgår är en motsägelse – i praktiken kan djuren hållas tillsamman under hela 
deras livstid.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 87
Artikel 9, led d, led ii

ii) Djuren skall alltid ha tillgång till bete 
eller grovfoder.

ii) Djuren skall alltid ha tillgång till bete.

Or. pl

Motivering

Uppfödning av djur uteslutande med grovfoder kan ingå i ett slutet system och strider därför
mot artikel 9 b iii, enligt vilken djuren skall ha permanent tillgång till ett område för 
utevistelse.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 88
Artikel 9, led d, led v

v) Diande däggdjur skall utfodras med 
naturlig mjölk, företrädesvis från mamman.

v) Diande däggdjur skall utfodras med mjölk 
från mamman.

Or. pl

Motivering

Mjölk från andra arter uppfyller inte i tillräcklig utsträckning djurens utvecklingsmässiga och 
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fysiologiska behov och skulle strida mot artikel 9 b ii.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 89
Artikel 9, led e, led ii

ii) Sjukdomsutbrott skall behandlas 
omedelbart för att förhindra att djuret lider, 
och allopatiska preparat inklusive antibiotika 
får användas vid behov när fytoterapiska, 
homeopatiska och andra produkter är 
olämpliga.

ii) Sjukdomsutbrott skall behandlas 
omedelbart för att förhindra att djuret lider, 
och allopatiska preparat inklusive antibiotika 
får användas vid behov när fytoterapiska och 
andra produkter är olämpliga.

Or. pl

Motivering

De homeopatiska produkternas terapeutiska verkan har inte fastställts.

Ändringsförslag från Carmen Fraga Estévez

Ändringsförslag 90
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Regler för vattenbruksproduktion

1. Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 och i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i avdelning II fastställa 
produktionsregler, inklusive regler för 
omställning, för ekologiskt vattenbruk
2. I avvaktan på att de bestämmelser antas 
som avses i punkt 1 skall de nationella 
reglerna eller, i avsaknad av sådana, 
privata regler tillämpas, under 
förutsättning att de eftersträvar samma mål 
och följer samma principer som de som 
fastställs i avdelning II.

Or. es
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Motivering

Samma motovering som till ändringsförslaget till skäl 7 av samma lodemot.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 91
Artikel 11, punkt 1, led b

b) gödningsmedel och 
jordförbättringsmedel,

utgår

Or. pl

Motivering

Användningen av gödningsmedel och jordförbättringsmedel strider mot principerna för 
ekologisk produktion såsom de definieras i artikel 2 (se artikel 8.1 c).

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 92
Artikel 12

Följande regler skall gälla för 
jordbruksföretag där ekologisk produktion 
inleds:

Följande regler skall gälla för 
jordbruksföretag där ekologisk produktion 
inleds:

a) Före den första växtsäsongen för grödor 
som skall odlas med ekologiska metoder får 
sådana produkter som det inte är tillåtet att 
använda i ekologisk produktion inte ha 
applicerats under en period som skall 
fastställas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 31.2.

a) Före den första växtsäsongen för grödor 
som skall odlas med ekologiska metoder får 
sådana produkter som det inte är tillåtet att 
använda i ekologisk produktion inte ha 
applicerats under en period om tre år.

b) Djur som hålls vid anläggningen kan 
anses vara ekologiska efter en 
övergångsperiod som skall fastställas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 31.2.

b) Djur som hålls vid anläggningen kan 
anses vara ekologiska efter en 
övergångsperiod om tre år.

c) Mjölk och mjölkprodukter från tidigare 
icke-ekologiska mjölkdjur får säljas som 
ekologiska efter en tidsperiod som skall 
fastställas i enlighet med det förfarande 

c) Mjölk och mjölkprodukter från tidigare 
icke-ekologiska mjölkdjur får säljas som 
ekologiska efter en tidsperiod om två år.
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som avses i artikel 31.2.

d) På enskilda jordbruksföretag som delvis 
drivs ekologiskt och delvis håller på att 
ställas om till ekologisk produktion skall 
jordbrukare hålla marken, djuren och 
produkterna skilda åt och föra lämpliga 
register för att styrka separationen.

d) På enskilda jordbruksföretag som delvis 
drivs ekologiskt och delvis håller på att 
ställas om till ekologisk produktion skall 
jordbrukare hålla marken, djuren och 
produkterna skilda åt och föra lämpliga 
register för att styrka separationen.

Kommissionen kan ändra de olika perioder 
som fastställs i första stycket i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 31.2.
De jordbruk som inleder en ekologisk 
jordbruksverksamhet omfattas av 
bestämmelserna i avdelning V i denna 
förordning.

Or. fr

Motivering

Kommissionen föreslår att med kommittéförfarandet fastställa de perioder eller frister som 
skall gälla innan produktion som härrör från ett jordbruk som ställt om sina 
jordbruksproduktionsmetoder kan betraktas som ekologisk. Det vore dock bättre att fastställa 
frister i lagstiftningen för att omedelbart ge de jordbrukare som vill ställa om sina jordbruk 
till ekologiska jordbruk klara planeringsmöjligheter. Kommittéförfarandet skulle endast 
tillämpas för att se över de fastställda perioderna på grundval av nya förutsättningar m.m.

De jorbrukare som ställt om sina jordbruk bör omfattas av kontroll- och 
certifieringsbestämmelserna.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 93
Artikel 13, punkt 4, stycke 1

4. Foderproducenter får inte använda GMO 
eller produkter som framställs ur GMO när 
de bör ha kunskap om deras förekomst till 
följd av information på en etikett eller 
märkning som åtföljer produkter, eller 
något annat bifogat dokument.

4. Foderproducenter får inte använda GMO 
eller produkter som framställs ur GMO. 
Aktörerna måste vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att undvika kontaminering 
med GMO och tillhandahålla bevis på att 
ingen kontaminering har ägt rum.

Or. en

Motivering

Aktörerna måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika kontaminering i foder.
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 94
Artikel 13, punkt 4, stycke 2

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiskt foder skall 
säljaren bekräfta att de produkter som 
levereras inte har framställts med GMO.

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiska livsmedel 
eller ekologiskt foder skall säljaren på 
foderproducenternas begäran bekräfta att 
de produkter som levereras inte har 
framställts av eller med GMO.

Or. fr

Motivering

Om det är förbjudet att använda GMO-produkter inom det ekologiska jordbruket måste 
användaren vara skyldig att begära ett intyg på att GMO inte använts och leverantören att 
tillhandahålla detta intyg.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 95
Artikel 13, punkt 4, stycke 2

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiskt foder skall 
säljaren bekräfta att de produkter som 
levereras inte har framställts med GMO.

När jordbrukare köper produkter från tredje 
part för att framställa ekologiskt foder skall 
säljaren skriftligen bekräfta att de produkter 
som levereras inte har framställts med 
GMO.

Or. pl

Motivering

En skriftlig bekräftelse garanterar att produkten uppfyller de fastställda bestämmelserna (se 
artikel 7.2).

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 96
Artikel 14, punkt 3, stycke 2

När bearbetningsföretag köper produkter 
från tredje part för att framställa ekologiskt 

När bearbetningsföretag köper produkter 
från tredje part för att framställa ekologiskt 
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foder skall säljaren bekräfta att de produkter 
som levereras inte har framställts med 
GMO.

foder skall säljaren på 
bearbetningsföretagens begäran bekräfta 
att de produkter som levereras inte har 
framställts av eller med GMO.

Or. fr

Motivering

Om det är förbjudet att använda GMO-produkter inom det ekologiska jordbruket måste 
användaren vara skyldig att begära ett intyg på att GMO inte använts och leverantören att 
tillhandahålla detta intyg.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 97
Artikel 14, punkt 3, subpunkt 2

När bearbetningsföretag köper produkter 
från tredje part för att framställa ekologiskt 
foder skall säljaren bekräfta att de produkter 
som levereras inte har framställts med 
GMO.

När bearbetningsföretag köper produkter 
från tredje part för att framställa ekologiskt 
foder skall säljaren skriftligen bekräfta att de 
produkter som levereras inte har framställts 
med GMO.

Or. pl

Motivering

En skriftlig bekräftelse garanterar att produkten uppfyller de fastställda bestämmelserna (se 
ovan).

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 98
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna får behålla eller 
fastställa strängare regler för produktion 
av bearbetade livsmedel, förutsatt att dessa 
regler är förenliga med 
gemenskapslagstiftningen och att de inte 
hindrar eller begränsar den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller 
bestämmelserna i den lagstiftningen.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa strängare regler för bearbetade livsmedel 
inom ramen för den organiska produktionen. Detta är viktigt med tanke på möjligheten att 
konkurrera med mer etiska produkter och erbjuda konsumenterna ett bredare urval av 
organiska produkter.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 99
Artikel 15, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna får behålla eller 
fastställa strängare bestämmelser för 
användningen av vissa produkter och 
ämnen vid bearbetningen förutsatt att dessa 
bestämmelser är förenliga med 
gemenskapslagstiftningen och att de inte 
hindrar eller begränsar den fria rörligheten 
för produkter som uppfyller 
bestämmelserna i den lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att fastställa strängare bestämmelser för användningen av 
vissa produkter och ämnen inom ramen för den organiska produktionen. Detta är viktigt med 
tanke på möjligheten att konkurrera med mer etiska produkter och erbjuda konsumenterna ett 
bredare urval av organiska produkter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 100
Artikel 16, titel

Mindre restriktiva produktionsregler Tillfälliga undantag från 
produktionsreglerna

Or. fr

Motivering

Vissa åtgärder och bestämmelser i denna artikel är överflödiga och hänför sig till situationer 
(se omställning) för vilka det är uppenbart att en viss tillfällig flexibilitet behövs.
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Det finns likaså skäl att rangordna på annat sätt och begränsa de villkor som tillåter en mer 
flexibel tillämpning av bestämmelserna för ekologiskt jordbruk .

Endast särskilda åtgärder bör fastställas inom ramen för kommittéförfarandet. 

Slutligen måste alla åtgärder som innebär undantag från bestämmelserna för ekologiskt 
jordbruk anmälas till de behöriga myndigheterna, inklusive certifieringsmyndigheterna. 
Kontrollorganen måste dessutom på plats bedöma och kontrollera den handlingsplan som 
jordbrukaren föreslagit för att hantera den särskilda situation som han står inför. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 101
Artikel 16, punkt 1

1. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2, de 
villkor som fastställs i punkt två och i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i Avdelning II föreskriva om 
undantag från de produktionsregler som 
fastställs i kapitel 1, 2 och 3.

utgår

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till
artikel 16.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 102
Artikel 16, punkt 1

1. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2, de
villkor som fastställs i punkt två och i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i Avdelning II föreskriva om 
undantag från de produktionsregler som 
fastställs i kapitel 1, 2 och 3.

1. I fall av oförutsedda händelser som de 
aktörer som berörs av denna lagstiftning 
inte rår över, och som hindrar dem från att 
uppfylla de normer som fastställs i denna 
förordning, skall det vara möjligt att i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i Avdelning II bevilja undantag 
från denna lagstiftning i överensstämmelse 
med principen om force majeure.

Or. en
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Motivering

I sådana fall som fågelinfluensa eller naturkatastrofer bör jordbrukare som idkar organisk 
produktion ha möjlighet att erhålla kortsiktiga undantag från denna förordning. Principen om 
force majeure bör därför, i stället för kommittéförfarandet, utgöra den riktgivande principen i 
sådana fall.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 103
Artikel 16, punkt 2

2. Sådana undantag som avses i punkt 1
skall inskränkas till ett minimum och får 
endast beviljas i följande fall:

2. Undantag skall inskränkas till ett 
minimum och får endast beviljas tillfälligt,
och med beaktande av de mål och principer 
som fastställs i Avdelning II i denna 
förordning, i följande fall:

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 104
Artikel 16, punkt 2

2. Sådana undantag som avses i punkt 1 
skall inskränkas till ett minimum och får 
endast beviljas i följande fall:

2. Undantagen skall vara kortvariga och
upphävas så snart förhållandena tillåter.

a) Om det är nödvändigt för att 
jordbruksföretag som inleder sin 
ekologiska produktion skall bli ekonomiskt 
lönsamma, i synnerhet när det gäller 
anläggningar i områden där ekologisk 
produktion befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsstadium.

b)Om det är nödvändigt för att se till att 
den ekologiska produktionen kan 
bibehållas vid anläggningar med 
klimatologiska, geografiska eller 
strukturella begränsningar.
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c) Om det är nödvändigt för att säkra 
tillgången på foder, utsäde och vegetativt 
förökningsmaterial, levande djur och annat 
som normalt kommer från den egna 
gården, om detta inte är kommersiellt 
tillgängligt i ekologisk form.
d) Om det är nödvändigt för att säkra 
tillgången på ingredienser av 
jordbruksursprung, om dessa inte är 
kommersiellt tillgängliga i ekologisk form.
e) Om det är nödvändigt för att lösa 
specifika problem som hänger samman 
med ekologisk djurhållning.
f) Om det är nödvändigt för att säkra en 
fortsatt produktion av traditionella 
livsmedelsprodukter som är välkända sedan 
minst en generation.
g) Om tillfälliga åtgärder är nödvändiga för 
att göra det möjligt att fortsätta eller 
återuppta den ekologiska produktionen i en 
katastrofsituation.
h) Om inskränkningar och förpliktelser 
som rör folkhälsan eller djurskyddet åläggs 
företagaren av gemenskapens lagstiftning 
eller den nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

I sådana fall som fågelinfluensa eller naturkatastrofer bör jordbrukare som idkar organisk 
produktion ha möjlighet att erhålla kortsiktiga undantag från denna förordning. Principen om 
force majeure bör därför, i stället för kommittéförfarandet, utgöra den riktgivande principen i 
sådana fall.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 105
Artikel 16, punkt 2, led a

a) Om det är nödvändigt för att 
jordbruksföretag som inleder sin 
ekologiska produktion skall bli ekonomiskt 
lönsamma, i synnerhet när det gäller 

a) Om tillfälliga åtgärder är nödvändiga för 
att göra det möjligt att fortsätta eller 
återuppta den ekologiska produktionen i en
force majeure-situation, i synnerhet vid 
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anläggningar i områden där ekologisk 
produktion befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsstadium.

allvarliga hot mot odlingen eller 
jordbruksföretagets fortlevnad.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 106
Artikel 16, punkt 2, led a

a) Om det är nödvändigt för att 
jordbruksföretag som inleder sin 
ekologiska produktion skall bli ekonomiskt 
lönsamma, i synnerhet när det gäller 
anläggningar i områden där ekologisk 
produktion befinner sig i ett tidigt 
utvecklingsstadium.

utgår

Or. pl

Motivering

Denna bestämmelse uppmuntrar till missbruk. Icke-lönsamma anläggningar som inte 
producerar organiskt har inga resurser att investera i ny produktionsteknik, inbegripet teknik 
för organisk produktion. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 107
Artikel 16, punkt 2, led b

b) Om det är nödvändigt för att se till att den 
ekologiska produktionen kan bibehållas vid 
anläggningar med klimatologiska, 
geografiska eller strukturella begränsningar.

b) Om det är nödvändigt för att se till att den 
ekologiska produktionen kan bibehållas vid 
anläggningar med geografiska eller större 
konjunkturella begränsningar som innebär 
ett hot mot jordbruksföretagets fortlevnad.

Or. fr
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Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 108
Artikel 16, punkt 2, led ba (nytt)

ba) Om inskränkningar och förpliktelser 
som rör folkhälsan eller djurskyddet åläggs 
företagaren av gemenskapens lagstiftning.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 109
Artikel 16, punkt 2, led f

f) Om det är nödvändigt för att säkra en 
fortsatt produktion av traditionella 
livsmedelsprodukter som är välkända sedan 
minst en generation.

utgår

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 110
Artikel 16, punkt 2, led g

g) Om tillfälliga åtgärder är nödvändiga för 
att göra det möjligt att fortsätta eller 

utgår
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återuppta den ekologiska produktionen i en 
katastrofsituation.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 111
Artikel 16, punkt 2, led h

h) Om inskränkningar och förpliktelser 
som rör folkhälsan eller djurskyddet åläggs 
företagaren av gemenskapens lagstiftning 
eller den nationella lagstiftningen.

utgår

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 112
Artikel 16, punkt 2 a (ny)

2a. De behöriga myndigheterna eller 
kontroll- och certifieringsorganet(en) i 
producentens medlemsstat skall utan 
dröjsmål informeras om alla tillfälliga 
undantag som beviljats i enlighet med 
punkt 2.
Denna information skall klart och tydligt 
beskriva den konstaterade situationen, de 
åtgärder som vidtagits och deras 
varaktighet samt material, ingredienser, 
produkter och insatsvaror som utnyttjats
för att åtgärda den konstaterade 
situationen.
Medlemsstatens behöriga myndigheter eller 
kontrollorgan skall utan dröjsmål avge ett 
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yttrande och omgående informera 
producenten om detta. 
Certifieringsorganen skall utan dröjsmål 
tillsändas detta yttrande.
Om producenten opponerar sig mot en 
åtgärd som vidtagits skall de behöriga 
myndigheterna eller kontrollorganen 
föreslå alternativ som de anser att bättre 
lämpar sig för den aktuella situationen.
En kontroll skall utan dröjsmål utföras i 
enlighet med bestämmelserna i avdelning V 
i denna förordning.

Or. fr

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget från samma ledamot angående rubriken till 
artikel 16.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 113
Artikel 16, punkt 3

3. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 fastställa 
särskilda villkor för att tillämpa sådana 
undantag som föreskrivs i punkt 1.

3. Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 utarbeta 
en förteckning över situationer som 
omfattas av principen om force majeure.

Or. en

Motivering

I sådana fall som fågelinfluensa eller naturkatastrofer bör jordbrukare som idkar organisk 
produktion ha möjlighet att erhålla kortsiktiga undantag från denna förordning. Principen om 
force majeure bör därför, i stället för kommittéförfarandet, utgöra den riktgivande principen i 
sådana fall.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 114
Artikel 17, punkt 3

3. De termer som förtecknas i bilaga I, 
härledningar och diminutiver av dessa, 

(Berör inte den svenska versionen.)
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enskilt eller i kombinationer, får inte 
användas för produkter som är märkta så att 
det framgår att de innehåller GMO, består av 
GMO eller har producerats med GMO.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 115
Artikel 17, punkt 3

3. De termer som förtecknas i bilaga I, 
härledningar och diminutiver av dessa, 
enskilt eller i kombinationer, får inte 
användas för produkter som är märkta så att 
det framgår att de innehåller GMO, består 
av GMO eller har producerats med GMO.

3. De termer som förtecknas i bilaga I, 
härledningar och diminutiver av dessa, 
enskilt eller i kombinationer, får inte 
användas för produkter som innehåller 
GMO, består av GMO eller har producerats 
med GMO.

Or. pl

Motivering

Strängare begränsningar behövs för att undvika att konsumenterna avsiktligt vilseleds på 
grund av att fullständig produktinformation saknas på etiketten.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 116
Artikel 21

Särskilda märkningskrav Särskilda märkningskrav för 
jordbruksföretag där ekologisk produktion 

inleds
Det är under alla omständigheter förbjudet 
att hänvisa till begreppet ”ekologiskt 
jordbruk”; endast begreppet ”som håller på 
att ställas om till ekologisk odling” får 
användas.
Begreppet ”som håller på att ställas om till 
ekologisk odling” får endast användas från 
och med andra omställningsåret och efter 
det att de behöriga myndigheterna eller 
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kontrollorganen avgett sitt yttrande.
Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 fastställa 
särskilda märkningskrav som skall tillämpas 
på ekologiskt foder och produkter som 
kommer från anläggningar under 
omställning.

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 fastställa 
särskilda märkningsbestämmelser som, vid 
sidan av den bestämmelse som fastställs i 
föregående stycke, skall tillämpas på 
ekologiskt foder och produkter som kommer 
från anläggningar under omställning.

Or. fr

Motivering

De grundläggande märkningsbestämmelserna för jordbruksproduktion som håller på att 
ställas om till ekologisk produktion kan inte omfattas av kommittéförfarandet. De bör därför, 
med undantag för de särskilda bestämmelserna, fastställas i denna förordning. I artikel 5.5 b 
i förordning (EEG) nr 2002/91 fastställs det att en övergångsperiod om minst 12 månader 
före skörd måste ha iakttagits. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 117
Artikel 24, punkt 3, stycke 3

Avgifter för utfärdande av certifikat eller 
märkning skall vara rimliga.

Avgifter för utfärdande av certifikat eller 
märkning skall täcka kostnaderna för 
kontroller och utfärdandet av certifikat 
eller märkning.

Or. pl

Motivering

Genom att specificera vilka kostnader som täcks undviker man att avgifterna blir alltför höga.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 118
Artikel 27, punkt 3, led a

a) produkten har framställts i enlighet med 
produktionsnormer som är likvärdiga de som 
tillämpas på ekologisk produktion i 
gemenskapen, eller i enlighet med de 
internationellt erkända normer som fastställs 

a) produkten har framställts i enlighet med 
produktionsnormer som är likvärdiga de som 
tillämpas på ekologisk produktion i 
gemenskapen, eller i enlighet med de 
internationellt erkända normer som fastställs 
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i riktlinjerna i Codex Alimentarius, i riktlinjerna i IFOAM:s grundläggande 
normer för organisk produktion,

Or. en

Motivering

IFOAM:s grundläggande normer bygger på de internationella ISO-standarderna för 
certifierade organs verksamhet och har ytterligare utvecklats för att återspegla de särskilda 
omständigheter som kännetecknar certifiering av organisk produktion och bearbetning. 

IFOAM:s grundläggande normer och ackrediteringskriterier erkänns allmänt som de 
internationella riktlinjer som nationella regler och inspektionssystem bör grundas på. De har 
använts som referenser när standarder och lagstiftning utarbetats nationellt och 
internationellt.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 119
Artikel 27, punkt 3, led b

b) producenten omfattas av kontrollregler 
som är likvärdiga med dem som används i 
gemenskapens kontrollsystem, eller som 
följer riktlinjerna i Codex Alimentarius,

b) producenten omfattas av kontrollregler 
som är likvärdiga med dem som används i 
gemenskapens kontrollsystem, eller som 
följer riktlinjerna i IFOAM:s 
grundläggande normer för organisk 
produktion,

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till artikel 27.3 a från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 120
Artikel 27, punkt 4, stycke 1

4. Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 erkänna 
de tredjeländer vilkas produktionsnormer 
och kontrollsystem är likvärdiga med dem 
som tillämpas i gemenskapen, eller uppfyller 
de internationellt erkända normer som 
fastställs i riktlinjerna i Codex Alimentarius, 

4. Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 erkänna 
de tredjeländer vilkas produktionsnormer 
och kontrollsystem är likvärdiga med dem 
som tillämpas i gemenskapen, eller uppfyller 
de internationellt erkända normer som 
fastställs i riktlinjerna i IFOAM:s 
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och skall upprätta en förteckning över de 
länderna.

grundläggande normer för organisk 
produktion, och skall upprätta en 
förteckning över de länderna.

Or. en

Motivering

Samma motivering som till ändringsförslaget till angående artikel 27.3 a från samma
ledamöter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 121
Artikel 27, punkt 5, stycke 3

Vid granskningen av ansökningar om 
erkännande skall kommissionen uppmana 
kontrollorganet att lämna alla nödvändiga 
uppgifter. Kommissionen får också ge 
sakkunniga i uppdrag att på platsen granska 
produktionsreglerna och den verksamhet 
som det berörda kontrollorganet bedriver i 
tredjelandet.

Vid granskningen av ansökningar om 
erkännande skall kommissionen uppmana 
kontrollorganet att lämna alla nödvändiga 
uppgifter. Kommissionen skall ge 
sakkunniga i uppdrag att på platsen granska 
produktionsreglerna och den verksamhet 
som det berörda kontrollorganet bedriver i 
tredjelandet.

(Om ändringen antas skall den berörda 
artikeln i förslaget till rådets förordning om 
ändring av förordning (EEG) nr 2092/91 
anpassas i övernsstämmelse härmed.)

Or. fr

Motivering

Man bör på platsen granska produktionsreglerna och den verksamhet som det berörda 
kontrollorganet bedriver i det tredjeland från vilket kommissionen mottagit en ansökning om 
erkännande. Detta ingår i det nödvändiga arbetet med att stärka konsumenternas förtroende 
för produkter inom den ekologiska produktionen, såväl inom Europeiska unionen som med 
avseende på importerade produkter.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 122
Artikel 28, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna får med beaktande av
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bestämmelserna i artiklarna 9 och 10 
bibehålla eller fastställa strängare regler 
för djur och djurprodukter, förutsatt att 
dessa bestämmelser är förenliga med 
gemenskapslagstiftningen och inte hindrar 
eller begränsar den fria rörligheten för 
andra djur eller djurprodukter som 
uppfyller bestämmelserna i denna 
lagstiftning.

Or. en

Motivering

Det förekommer för närvarande skillnader i de etablerade metoderna för boskapsuppfödning 
mellan medlemsstaterna, och det bör därför vara möjligt för medlemsstaterna att anta 
strängare bestämmelser för djur och djurprodukter som produceras på deras territorier. 

Det förefaller dessutom rimligt att principen om minimidirektiv, som kommissionen fastställer 
i sin handlingsplan för djurs välbefinnande (2006/2046(INI)), även skall gälla för djurs 
välbefinnande inom organisk produktion.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 123
Artikel 31

Förvaltningskommitté för ekologisk 
produktion

Föreskrivande kommitté för ekologisk 
produktion

1. Kommissionen skall bistås av en 
förvaltningskommitté för ekologisk 
produktion (nedan kallad kommittén).

1. Kommissionen skall bistås av en 
föreskrivande kommitté för ekologisk 
produktion (nedan kallad kommittén).

2. Vid hänvisning till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

2. Vid hänvisning till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

3. Den period som föreskrivs i artikel 4.3 i 
beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.
4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

4. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning, i enlighet med artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG.

Or. fr

Motivering

Detta förslag till förordning innehåller inte många harmoniseringsbestämmelser. Det 
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förefaller därför nödvändigt att fastställa att de olika åtgärder som vidtas inom ramen för 
kommittéförfarandet behandlas i en föreskrivande kommitté, i vilken medlemsstaterna deltar i 
beslutsfattandet, i stället för i en förvaltningskommitté.

I motsats till artikel 4 i beslut 1999/468/EG omnämns ingen tidsfrist i artikel 5. Punkt 3 bör 
därför utgå.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 124
Artikel 31, punkt 1

1. Kommissionen skall bistås av en 
förvaltningskommitté för ekologisk 
produktion (nedan kallad kommittén).

1. Kommissionen skall bistås av en 
föreskrivande kommitté för ekologisk 
produktion (nedan kallad kommittén).
((Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Motivering

För att göra denna förordning så klar och tydlig som möjligt bör bilagorna från
förordning 2092/91 bibehållas och kommittéförfarandet begränsas till ett minimum.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 125
Artikel 31, punkt 1 a (ny)

1a. Vid hänvisning till denna punkt skall 
bilagorna I–VIII i förordning (EG) 
nr 2092/91 tillämpas

Or. en

Motivering

För att göra denna förordning så klar och tydlig som möjligt bör bilagorna från
förordning 2092/91 bibehållas och kommittéförfarandet begränsas till ett minimum.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 126
Artikel 31, punkt 2

2.Vid hänvisning till denna punkt skall 
artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

2. Vid hänvisning till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas.

Or. en

Motivering

För att göra denna förordning så klar och tydlig som möjligt bör bilagorna från
förordning 2092/91 bibehållas och kommittéförfarandet begränsas till ett minimum.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 127
Artikel 31, punkt 2 a (ny)

2a. Kommissionen skall underrätta 
Europaparlamentet om ändringar av 
förordningen som planeras att genomföras 
via kommittéförfarandet, och i detta 
sammanhang ta vederbörlig hänsyn till 
parlamentets ståndpunkt.

Or. en

Motivering

Parlamentet bör hållas informerat om alla beslut som fattas via det föreslagna 
kommittéförfarandet.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 128
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
1. Kommissionen skall inrätta en kommitté 
med företrädare för intressegrupper på 
EU nivå. Dessa grupper är COPA, IFOAM, 
EEB, BEUC och EURO-COOP.
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2. Kommittén skall höras innan 
kommissionen föreslår ändringar i 
kommittéförfarandet. Kommissionen måste 
följa kommitténs rekommendation.
3. Kommittén skall själv anta sin 
arbetsordning.

Or. en

Motivering

Företrädare för producenter av organiska produkter i Europa kan genom sitt deltagande i 
beslutsfattandet bidra till goda metoder och ökad erfarenhet av innovativa metoder. 

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 129
Artikel 31 a (ny)

Artikel 31a
Genom undantag från beslut 1999/468/EG 
skall ett beslut som fattats av kommissionen 
med stöd av det förfarande som avses i 
artikel 31.2 återkallas om 
Europaparlamentet eller rådet inom 
tre månader lägger fram invändningar mot 
det

Or. en

Motivering

Organisk odling har utvecklats av det civila samhällets organisationer, dvs. konsumenter, 
handelsmän, jordbrukare och återförsäljare har deltagit i detta arbete. Med hänsyn till denna 
tradition bör större öppenhet och förbättrade demokratiska strukturer främjas inom denna 
förordning. När beslut om genomförande fattas inom ramen för denna förordning, bör 
förfarandet inbegripa information till allmänheten och till Europaparlamentet. För att frågan 
om öppenhet skall få en verklig effekt bör parlamentet ha vetorätt.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 130
Artikel 32

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 och i 

Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 och i 
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enlighet med de mål och principer som 
fastställs i avdelning II anta närmare 
bestämmelser för genomförandet av denna 
förordning. De skall särskilt inbegripa 
följande:

enlighet med de mål och principer som 
fastställs i avdelning II anta närmare 
bestämmelser för genomförandet av denna 
förordning.

a) Närmare bestämmelser om de 
produktionsregler som fastställs i 
avdelning III, i synnerhet när det gäller de 
särskilda krav och villkor som jordbrukare 
och andra producenter av ekologiska 
produkter skall uppfylla.
b) Närmare bestämmelser om de 
märkningsregler som fastställs i 
avdelning IV.
c) Närmare bestämmelser om det 
kontrollsystem som inrättas genom 
avdelning V, i synnerhet när det gäller de 
särskilda villkoren för delegering av 
arbetsuppgifter till privata kontrollorgan 
och kriterierna för godkännande av sådana 
organ. 
d) Närmare bestämmelser om de regler för 
import från tredjeländer som fastställs i 
avdelning VI, i synnerhet när det gäller de 
kriterier och förfaranden som skall följas 
för erkännande enligt artikel 27 av 
tredjeländer och kontrollorgan, inklusive 
offentliggörande av förteckningar över 
erkända tredjeländer och kontrollorgan, 
och när det gäller det certifikat som avses i 
artikel 27.3 d.

Or. en

Motivering

För att göra denna förordning så klar och tydlig som möjligt bör bilagorna från
förordning 2092/91 bibehållas och kommittéförfarandet begränsas till ett minimum.
Bilagorna bör följaktligen korrigeras så att artikelhänvisningarna stämmer överens med den 
föreslagna förordningen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 131
Artikel 33



PE 372.199v01-00 44/46 AM\612856SV.doc

SV

1. Förordning (EEG) nr 2092/91 skall 
upphöra att gälla från och den 
1 januari 2009.

1. Förordning (EEG) nr 2092/91 skall 
upphöra att gälla från och den 
1 januari 2009, med undantag för bilagorna 
I–VIII.

2. Hänvisningar till den upphävda 
förordning (EEG) nr 2092/91 skall betraktas 
som hänvisningar till den här förordningen..

2. Hänvisningar till den upphävda 
förordning (EEG) nr 2092/91 skall betraktas 
som hänvisningar till den här förordningen, 
med undantag för hänvisningar till 
bilagorna I–VIII.

Or. en

Motivering

För att göra denna förordning så klar och tydlig som möjligt bör bilagorna från
förordning 2092/91 bibehållas och kommittéförfarandet begränsas till ett minimum. 
Bilagorna bör följaktligen korrigeras så att artikelhänvisningarna stämmer överens med den 
föreslagna förordningen.


