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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag omfatter to forordningsforslag. Det første fastlægger en ny ramme for 
økologisk landbrug med ajourførte mål og principper for at øge denne sektors betydning i det 
indre marked. Da tidsplanen for gennemførelsen af det første forslag er meget snæver, 
omfatter det andet en midlertidig tilpasning og en midlertidig undtagelsesbestemmelse indtil 
den 1. januar 2009 for ikke at skabe forvridninger på markedet og sikre fair handelsvilkår 
over for de operatører eller producenter i tredjelande, der leverer økologiske produkter til 
forbrugerne i EU.

Kommissionens forslag hilses velkomment og vil bidrage til at udvikle harmoniserede normer 
inden for det økologiske landbrug. Forbrugernes efterspørgsel i denne sektor er steget i de 
seneste år, navnlig efterspørgslen efter økologiske produkter til institutionskantiner på meget 
strenge udbudsvilkår, der fastsættes af både offentlige og private myndigheder. Forslagets 
anvendelsesområde må derfor udvides til at omfatte disse områder.

De økologiske producenter er dog ikke blot fokuserede på markedet og på at levere 
konkurrencedygtige og eftertragtede produkter, både når det gælder fødevarer og 
nonfoodprodukter som f.eks. tekstiler eller kosmetiske produkter, men deres hovedsigte er at 
beskytte den jord, der er udlagt til landbrug, for at sikre en bæredygtig udvikling og begrænse 
risikoen for erosion, oversvømmelser og andre naturkatastrofer. Takket være deres 
kvalifikationer og knowhow i spørgsmålet om de bedste metoder til at forbedre jordens 
frugtbarhed og dyrevelfærden kan de derfor tilbyde konkurrencedygtige produkter og 
samtidig sikre den samfundsmæssige udvikling i EU's landdistrikter.

Forbrugernes efterspørgsel efter disse produkter kræver således, at der anvendes helt andre 
kvalitetsnormer end dem, der gælder for traditionelle landbrugsprodukter. Fuldstændigt 
fravær af pesticider og GMO'er er et grundlæggende krav: Ingen utilsigtet forurening bør 
tolereres. Økomærkning af økologiske produkter skal være i overensstemmelse med disse 
mål. Der bør ikke indføres nogen tolerancegrænse vedrørende forekomsten af GMO'er. 
GMO'er skal undgås for enhver pris på grund af en eventuel sameksistens med andre 
landbrugsarealer, hvor GMO'er delvis tolereres eller anvendes. Endelig bør kvalitetskontrol 
og vurdering af nye eller innovative metoder for certificering af økologiske produkter i større 
udstrækning henvise til den fastlagte bedste praksis under medvirken af producenterne og 
med regelmæssig høring af disse og til ISO 65/EN 45011 end til forordning 882/2004, som 
foreskriver traditionelle kontrolforanstaltninger, selv om Kommissionen inden for den 
nærmeste fremtid skulle foreslå ajourførte dispensationer, der særskilt skal gælde for 
økologisk produktion.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 1

(1) Økologisk produktion er et samlet 
system til landbrugsforvaltning og 
fødevareproduktion, der kombinerer bedste 
praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, 
bevarelse af naturressourcer, anvendelse af 
høje dyrevelfærdsnormer og
produktionsmetoder, som imødekommer 
visse forbrugeres ønsker om produkter, der 
er fremstillet ved hjælp af naturlige stoffer 
og processer. Den økologiske 
landbrugssektor spiller således en dobbelt 
rolle i samfundet: på den ene side forsyner 
den et specifikt marked, der efterkommer en 
forbrugerefterspørgsel efter økologiske 
produkter, og på den anden side leverer den 
offentlige goder, der bidrager til beskyttelsen 
af miljøet og dyrs velfærd samt til udvikling 
af landdistrikter.

(1) Økologisk produktion er et samlet 
system til landbrugsforvaltning og 
fødevareproduktion, der kombinerer bedste 
praksis på miljøområdet, stor biodiversitet, 
bevarelse af naturressourcer og anvendelse 
af høje dyrevelfærdsnormer og tager sigte 
på at forbedre jordens frugtbarhed ved 
hjælp af naturlige midler og sikre 
anvendelse af produktionsmetoder, som 
imødekommer visse forbrugeres ønsker om 
produkter, der er fremstillet ved hjælp af 
naturlige stoffer og processer. Den 
økologiske landbrugssektor spiller således 
flere positive roller: Ikke alene forsyner den 
et specifikt marked, der efterkommer en 
forbrugerefterspørgsel efter økologiske
produkter, samtidig med at den leverer
offentlige goder, der ikke kun er begrænset 
til fødevaresektoren, men den bidrager også 
og frem for alt til beskyttelsen af miljøet og 
dyrs velfærd samt til udvikling af samfundet 
i landdistrikterne.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at økologiske producenters væsentligste mål er at sikre jordens 
naturlige frugtbarhed gennem anvendelse af de bedste tilgængelige metoder set ud fra et 
samfunds- og miljømæssigt synspunkt. Takket være disse metoder kan de tilbyde et 
konkurrencedygtigt produkt, der efterspørges af stadig flere forbrugere.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2

(2) Den økologiske landbrugssektors 
betydning er stigende i de fleste 
medlemsstater. Væksten i 
forbrugerefterspørgslen i de senere år er 
særlig bemærkelsesværdig. De seneste 

(2) Den økologiske landbrugssektors 
betydning er stigende i de fleste 
medlemsstater. Væksten i 
forbrugerefterspørgslen i de senere år er 
særlig bemærkelsesværdig. De seneste 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor 
der lægges vægt på markedsorientering og 
udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder 
forbrugernes behov, vil sandsynligvis 
stimulere markedet for økologiske produkter 
yderligere. På denne baggrund spiller 
lovgivningen om økologisk produktion en 
stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken, 
og den er tæt forbundet med udviklingen på 
landbrugsmarkederne.

reformer af den fælles landbrugspolitik, hvor 
der lægges vægt på markedsorientering og 
udbud af kvalitetsprodukter, der opfylder 
forbrugernes behov, vil sandsynligvis 
stimulere markedet for økologiske produkter 
yderligere. På denne baggrund spiller 
lovgivningen om økologisk produktion en 
stadig vigtigere rolle i landbrugspolitikken, 
og den er tæt forbundet med udviklingen på 
landbrugsmarkederne og knyttet til 
beskyttelse og sikring af jorder udlagt til 
landbrugsformål.

Begrundelse

Beskyttelse af landbrugsjorder og en konsekvent udvikling af de arealer, der skal udlægges til 
økologisk produktion, er tæt forbundet med forbedringer af politikkerne for 
landbrugsmarkederne.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3

(3) De EF-retlige rammer for økologisk 
produktion bør have som mål at skabe fair 
konkurrence og et velfungerende indre 
marked for økologiske produkter og at 
fastholde og retfærdiggøre forbrugernes 
tillid til produkter, der er mærket som 
økologiske. Endvidere bør de sigte mod at
skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle 
sig i takt med produktions- og 
markedsudviklingen.

(3) De EF-retlige rammer for økologisk 
produktion bør have som mål at skabe fair 
konkurrence og et velfungerende indre 
marked for økologiske produkter og at 
fastholde og retfærdiggøre forbrugernes 
tillid til produkter, der er mærket som 
økologiske. Endvidere bør de sigte mod at 
skabe vilkår for, at denne sektor kan udvikle 
sig i takt med produktions- og 
markedsudviklingen og en bæredygtig 
miljøudvikling.

Begrundelse

Økologisk produktion kan vinde frem takket være innovative lovgivningsforanstaltninger, der 
ikke alene er i overensstemmelse med markedspolitikkerne, men også med en bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 4
Betragtning 8

(8) Den økologiske produktions udvikling 
bør yderligere støttes, navnlig ved at brugen 
af nye metoder og stoffer, der er bedre 

(8) Den økologiske produktions udvikling 
bør yderligere støttes på grundlag af den 
fastlagte bedste praksis, navnlig ved at 
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egnede til økologisk produktion, fremmes. brugen af nye metoder og stoffer, der er 
bedre egnede til økologisk produktion, 
fremmes.

Begrundelse

Der skal tages hensyn til de enorme erfaringer, de økologiske landmænd har indsamlet i disse 
år, for at konsolidere bedste praksis og desuden sikre langsigtede vækstperspektiver for nye 
økologiske landmænd.

Ændringsforslag 5
Betragtning 9

(9) Genetisk modificerede organismer 
(GMO’er) og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO’er, er uforenelige 
med begrebet økologisk produktion og 
forbrugernes opfattelse af, hvad økologiske 
produkter er. De bør derfor ikke anvendes 
bevidst i økologisk landbrug eller til 
forarbejdning af økologiske produkter.

(9) Genetisk modificerede organismer 
(GMO’er) og produkter, der er fremstillet af 
eller ved hjælp af GMO’er, er uforenelige 
med økologisk produktion og ikke i 
overensstemmelse med forbrugernes 
opfattelse af, hvad økologiske produkter er.
De bør derfor ikke anvendes bevidst i 
økologisk landbrug eller til forarbejdning af 
økologiske produkter: Utilsigtet forurening 
som følge af sameksistens med GMO-
produktionsområder bør undgås.

Begrundelse

Anvendelse af GMO'er både i forbindelse med udsæd og produkter bør forbydes i økologisk 
produktion: Utilsigtet forurening som følge af sameksistens med traditionelle
landbrugsområder, hvor GMO'er endog er delvis tilladt, bør undgås for at forsvare økologisk 
landbrug og opretholde en korrekt opfattelse af dettes høje kvalitetsniveau hos forbrugerne.

Ændringsforslag 6
Betragtning 9 a (ny)

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

Begrundelse

Selvindlysende ændringsforslag, der er helt i overensstemmelse med betragtning 10-13 
vedrørende udelukkende anvendelse af vedvarende ressourcer, flerårig vekseldrift og 
yderligere gødningsstoffers forenelighed med økologisk landbrug.

Ændringsforslag 7
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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.

(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, indtil 
metoderne på dette område er harmoniseret.

Begrundelse

Fællesskabsregler for akvakultur bør indarbejdes i denne forordning snarest muligt. I 
mellemtiden kan en gensidig anerkendelse af de gældende normer i medlemsstaterne 
accepteres for i overgangsperioden at sikre overensstemmelse med målene for økologisk 
landbrug.

Ændringsforslag 8
Betragtning 19

(19) Forarbejdede økologiske produkter bør 
fremstilles efter produktionsmetoder, der 
garanterer, at produktets økologiske 
integritet og afgørende egenskaber bevares 
gennem alle faser af produktionskæden.

(19) Forarbejdede økologiske produkter bør 
fremstilles efter produktionsmetoder, der 
garanterer, at produktets økologiske 
integritet og afgørende egenskaber bevares 
gennem alle faser af produktionskæden. Den 
øgede adgang på markedet til ingredienser 
fra økologisk landbrug i de senere år vil 
bidrage til opfyldelse af dette mål.

Begrundelse

De økologiske produkters høje kvalitet og økologiske integritet i alle faser af 
produktionskæden sikres positivt gennem øget adgang på markedet til ingredienser af 
økologisk oprindelse.

Ændringsforslag 9
Betragtning 20

(20) Der er kommet stadig flere økologiske 
landbrugsingredienser på markedet i de 
senere år, og derfor kan brugen af ikke-
økologiske ingredienser i forarbejdede 

udgår
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økologiske fødevarer og foder begrænses 
yderligere.

Begrundelse

En generel begrænsning af anvendelsen af ikke-økologiske ingredienser er ikke forenelig med 
økologiske landbrugeres behov for at planlægge hele produktionskæden og samtidig anvende 
de disponible ressourcer i naturen som beskrevet i de forudgående betragtninger og 
understreget i principperne for økologisk landbrug.

Ændringsforslag 10
Betragtning 22

(22) Det er vigtigt at fastholde forbrugernes 
tillid til økologiske produkter. Der bør 
derfor kun dispenseres fra kravene til 
økologisk produktion i tilfælde, hvor det 
anses for berettiget at anvende mindre 
restriktive regler.

udgår

Begrundelse

Der skal ikke lades hånt om forbrugernes tillid: Der skal ikke dispenseres fra de nødvendige 
krav til økologisk produktion, men kun i begrænsede tilfælde gives mulighed for fleksible 
produktionsmetoder, som vil kunne opfylde normerne for økologisk landbrug som nævnt i 
betragtning 21.

Ændringsforslag 11
Betragtning 25

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-
markedet bør det være obligatorisk at 
forsyne alle økologiske produkter, der er 
fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret 
angivelse, medmindre disse produkter er 
mærket med EF-logoet for økologisk 
produktion. Det bør også være muligt, men 
ikke obligatorisk, at benytte denne angivelse 
på økologiske produkter, der er importeret 
fra tredjelande.

(25) For at skabe klarhed overalt på EF-
markedet bør det være obligatorisk at 
forsyne alle økologiske produkter, der er 
fremstillet i EF, med en enkel, standardiseret 
angivelse, medmindre disse produkter er 
mærket med EF-logoet for økologisk 
produktion. Det bør også være muligt at 
benytte denne angivelse på økologiske 
produkter, der er importeret fra tredjelande.

Begrundelse

Muligheden for at henvise til samme fællesskabsnormer på de økologiske produkter er en 
chance og en garanti for såvel den tredje verdens producenter og forhandlere af økologiske 
produkter som forbrugerne i Den Europæiske Union.
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Ændringsforslag 12
Betragtning 27

(27) Bevidst anvendelse af GMO’er i 
økologisk produktion er forbudt. For at sikre 
klarhed og sammenhæng bør det ikke være 
tilladt at mærke et produkt som økologisk, 
hvis produktet er mærket med oplysninger 
om, at det indeholder GMO’er, består af 
GMO’er eller er fremstillet ved hjælp af 
GMO’er.

(27) Anvendelse af GMO’er i økologisk 
produktion er forbudt. For at sikre klarhed 
og sammenhæng bør det ikke være tilladt at 
mærke et produkt som økologisk, hvis 
produktet er mærket med oplysninger om, at 
det indeholder GMO’er, består af GMO’er 
eller er fremstillet ved hjælp af GMO’er.

Begrundelse

Ingen form for forurening af økologiske produkter med GMO'er er tilladt.

Ændringsforslag 13
Betragtning 28

(28) For at sikre, at økologiske produkter 
fremstilles i overensstemmelse med kravene 
i EF-retsforskrifterne for økologisk 
produktion, bør al virksomhed, der hører 
under anvendelsesområdet for disse, 
kontrolleres gennem hele produktionskæden 
og være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. 
april 2004 om offentlig kontrol med henblik 
på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

(28) For at sikre, at økologiske produkter 
fremstilles i overensstemmelse med kravene 
i EF-retsforskrifterne for økologisk 
produktion, bør al virksomhed, der hører 
under anvendelsesområdet for disse, 
kontrolleres gennem hele produktionskæden
på grundlag af ISO 65/EN 45011 som 
udviklet specielt for økologisk landbrug på 
internationalt plan inden for IFOAM-
akkrediteringskriterierne.

Begrundelse

Når det gælder spørgsmålet om den økologiske produktionskædes egenart og originalitet, er 
forordning (EF) nr. 882/2004 ikke hensigtsmæssig og sikrer ikke de berørte parters fulde 
medvirken i kontrolprocessen, hvor det derimod var netop de økologiske producenter, der 
først indførte certificeringsmodeller i alle faser af den økologiske produktion. Anvendelse af 
bestemmelser fastsat for traditionelt landbrug - hvis ikke disse ændres som foreslået i artikel 
63, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 for bedre at tage hensyn til den økologiske 
produktions specifikke karakter - vil indebære, at der for økologiske produkter fastlægges en 
unødvendig godkendelsesproces svarende til den, der gælder for traditionelle produkter.



PE 370.326v03-00 10/21 PA\610878DA.doc

DA

Ændringsforslag 14
Betragtning 29

(29) Det kan i nogle tilfælde synes ude af 
proportioner at anvende kravene om 
meddelelse og kontrol på visse typer af 
detailhandlere. Derfor bør medlemsstaterne 
kunne fritage sådanne markedsdeltagere 
fra disse krav.

udgår

Begrundelse

Det er at foretrække at anvende normerne ISO 65/EN 45011, indtil Kommissionen foretager 
en grundlæggende radikal ændring af forordning (EF) nr. 882/2004, samtidig med at 
bestemmelser og undtagelser, der ikke vedrører specifikke dispensationer, er vildledende og 
hverken til gavn for de små og mellemstore virksomheder eller forhandlerne.

Ændringsforslag 15
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 
overensstemmelse med 
forvaltningsproceduren som fastlagt i 
artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

(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 grundlæggende faktor i den 
fælles landbrugspolitik og i en bæredygtig 
miljøpolitik, bør der fastsættes regelmæssig 
høring af de berørte parter i 
overensstemmelse med denne forordnings 
mål og 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 
overensstemmelse med 
forvaltningsproceduren som fastlagt i 
artikel 4 i Rådets afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Den økologiske produktions egenart består i en høj grad af medvirken fra interesseparternes 
side og regelmæssig høring af disse parter. Deres inddragelse i omfattende ændringer af de 
nuværende metoder og procedurer er værdifuld for hele produktionskæden. 
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Ændringsforslag 16
Artikel 1, stk. 1, litra a

a) produktion, markedsføring, import, 
eksport og kontrol af økologiske produkter

a) produktion, markedsføring, import, 
eksport og kontrol af økologiske produkter, 
bl.a. i forbindelse med cateringvirksomhed, 
virksomhedskantiner, institutionskøkkener, 
restauranter og andre tilsvarende 
madserviceordninger

Begrundelse

Stadig flere brugere efterspørger økologiske fødevarer både i institutionskantiner, og når det 
drejer sig om individuel cateringvirksomhed: Efterspørgslen efter økologiske produkter stiger 
navnlig i skolerne på grund af klare udbudsretningslinjer fra de offentlige og private 
myndigheder og står for en ikke ubetydelig omsætning i denne sektor på det indre marked.

Ændringsforslag 17
Artikel 1, stk. 2, litra e a (nyt)

ea) tekstilvarer, kosmetiske midler og andre 
nonfoodprodukter.

Begrundelse

Markedet for nonfoodprodukter og navnlig rensemidler til tekstiler og kosmetiske midler skal
også omfattes af denne forordnings bestemmelser.

Ændringsforslag 18
Artikel 1, stk. 3, afsnit 2

Forordningen gælder dog ikke for 
cateringvirksomhed, virksomhedskantiner, 
institutionskøkkener, restauranter og andre 
tilsvarende madserviceordninger.

udgår

Begrundelse

Begrundelsen fremgår allerede af ændringsforslaget til artikel 14, stk. 1: Hvis disse sektorer 
udelukkes fra anvendelsesområdet, vil det få negative virkninger for producenter og 
forhandlere med pligt til at sikre levering af økologiske produkter til alle former for
madservice, hvor der anmodes herom.
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Ændringsforslag 19
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 pesticider eller GMO-produkter 
eller foder eller ingredienser, der helt eller 
delvis indeholder GMO'er

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20
Artikel 3, litra a, indledning

a) Der skal inden for rammerne af et 
praktisk, økonomisk levedygtigt
landbrugsforvaltningssystem etableres en 
produktion af et bredt udvalg af produkter 
efter metoder, der:

a) Der skal inden for rammerne af et praktisk 
og naturligt landbrugsforvaltningssystem 
etableres en produktion af et bredt udvalg af 
produkter efter metoder, der:

Begrundelse

Økologiske producenters vigtigste mål er at bevare naturressourcerne og de vedvarende 
ressourcer. Ved hjælp af passende metoder, herunder bæredygtige samfundsstrategier, kan de 
levere konkurrencedygtige produkter, som forbrugerne efterspørger. Det er dog ikke kun 
efterspørgslen på markedet, der fastlægger kriterierne for den økologiske produktion og 
udviklingsbeslutningerne inden for økologisk landbrug, men selve landbrugernes vilje til at 
inddrage stadig større arealer i et bæredygtigt landbrug, hvilket sikrer en afbalanceret 
udvikling i de menneskelige ressourcer.

Ændringsforslag 21
Artikel 3, litra a, nr. i

i) minimerer de negative konsekvenser for 
miljøet

i) sikrer, at der ikke er nogen negative 
konsekvenser for miljøet

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 3, litra a, indledning.



PA\610878DA.doc 13/21 PE 370.326v03-00

DA

Ændringsforslag 22
Artikel 3, litra a, nr. iv a (nyt)

iva) sikrer en bæredygtig samfundsmæssig 
og menneskelig udvikling, samtidig med at 
de økonomiske mål nås.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 3, litra a, indledning.

Ændringsforslag 23
Artikel 3, litra b

b) Der skal etableres en produktion af 
fødevarer og andre landbrugsprodukter, der 
imødekommer forbrugeres efterspørgsel 
efter varer, som er fremstillet ved hjælp af 
naturlige processer eller processer, der kan 
sammenlignes med naturlige processer, og 
naturligt forekommende stoffer.

b) Der skal etableres en produktion af 
fødevarer og andre landbrugsprodukter,
herunder nonfoodprodukter, der kan 
imødekomme forbrugeres efterspørgsel efter 
varer, som er fremstillet ved hjælp af 
naturlige processer, og naturligt 
forekommende stoffer.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 3, litra a, indledning.

Ændringsforslag 24
Artikel 4, litra c

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

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

Begrundelse
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Gælder ikke den danske tekst. 

Ændringsforslag 25
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 undgås

Begrundelse

I overensstemmelse med målene for økologisk produktion skal negative konsekvenser undgås.

Ændringsforslag 26
Artikel 5, litra n

n) akvakulturproduktion skal minimere de
negative konsekvenser for vandmiljøet

n) akvakulturproduktion skal undgå 
eventuelle negative konsekvenser for 
vandmiljøet

Begrundelse

I overensstemmelse med målene for økologisk produktion skal negative konsekvenser undgås.

Ændringsforslag 27
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

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 i 
overensstemmelse med nationale 
økologiske normer som fastsat af de 
kompetente myndigheder i medlemsstaterne

Begrundelse

Indtil Kommissionen har fastsat nye harmoniserede fælles normer for økologisk 
akvakulturproduktion, skal ingredienser og foder, der anvendes her, nøje overholde de 
nationale regler.
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Ændringsforslag 28
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Angivelser på etiketten, der ledsager 
produkter eller ingredienser, der skal 
anvendes, eller andre følgedokumenter, der 
på nogen måde giver fingerpeg om 
forekomsten af GMO'er, er ikke 
hensigtsmæssige med hensyn til at sikre 
økologiske produkters kvalitet og skal 
derfor undgås.

Begrundelse

På grund af deres særpræg og mangfoldighed i forhold til traditionelle produkter kan 
økologiske produkter ikke harmoniseres ud fra det krav, der gælder for traditionelle 
produkter, nemlig at der skal angives en tolerancegrænse for bevidst forurening med 
GMO'er. I økologiske produkter skal der ikke tillades angivelse af nogen grænse. De skal 
være helt fri for GMO'er.

Ændringsforslag 29
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 de af sælgeren kræve en bekræftelse på, 
at de leverede produkter ikke helt eller 
delvis er fremstillet ved hjælp af GMO’er.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 7, stk. 2, afsnit 1a (nyt).

Ændringsforslag 30
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 de af sælgeren 
kræve en bekræftelse på, at de leverede 
produkter ikke helt eller delvis er fremstillet
ved hjælp af GMO’er.
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget vedrørende artikel 7, stk. 2, afsnit 1a (nyt).

Ændringsforslag 31
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. 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. Denne 
fleksibilitet vil være midlertidig eller i 
overvejende grad tilpasset geografiske 
begrænsninger, og den skal med 
regelmæssige mellemrum drøftes og 
vurderes under medvirken af alle berørte 
interesseparter for at undgå 
handelsforvridninger.

Begrundelse

Flekisibilitetsbegrebet omfatter en tilbundsgående drøftelse af, hvordan en sådan fleksibilitet 
kan gennemføres uden at skabe forvridninger på markedet, svække forbrugernes tillid og 
krænke principperne for økologisk landbrug. Det er afgørende, at de økologiske producenter 
og deres repræsentanter deltager aktivt i denne proces.

Ændringsforslag 32
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 GMO’er, eller hvis 
det er godtgjort, at GMO'er har forurenet 
det anvendte produkt, den anvendte 
ingrediens eller det anvendte foder: En 
tolerancetærskel for GMO'er som for 
traditionelle produkter er ikke tilladt.
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Begrundelse

Som de producenter har krævet og forbrugernes efterspørgsel har vist, skal enhver form for 
vildledende angivelser vedrørende tilsigtet eller utilsigtet forekomst af GMO'er i økologiske 
produkter undgås, hvorved selv en utilsigtet forekomst ville kunne undgås.

Ændringsforslag 33
Artikel 17, stk. 3 a (nyt)

3a. I denne forordning finder 
mærkningsgrænsen for GMO'er som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om 
udsætning i miljøet af genetisk 
modificerede organismer1 ikke anvendelse.
1 EUT L 106 af 17.4.2001, s. 1. Direktiv 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 
1830/2003 (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 
24). 

Begrundelse

Understreger begrundelsen til artikel 17, stk. 3, og skal forskellen i kvalitet mellem økologiske 
produkter og traditionelle produkter sikres, skal det kræves, at økologiske produkter helt skal 
være fri for GMO'er.

Ændringsforslag 34
Artikel 18, stk. 4

4. I forbindelse med produkter, der 
importeres fra tredjelande, er det valgfrit at 
anvende de angivelser, der er nævnt i stk. 1.

4. I forbindelse med produkter, der 
importeres fra tredjelande, bør der opfordres 
til at anvende de angivelser, der er nævnt i 
stk. 1, for at undgå at vildlede forbrugerne i 
EU i deres valg og opfattelse.

Begrundelse

Analogt med betragtning 28 er formålet at give økologiske producenter i lande i den tredje 
verden mulighed for at opfylde samme normer som dem, der er gældende i EU, idet det 
certificeres, at de har anvendt tilsvarende produktionsmetoder i deres lande.

Ændringsforslag 35
Artikel 20



PE 370.326v03-00 18/21 PA\610878DA.doc

DA

Artikel 20 udgår
Påstande på etiketter og i reklame

1. Etiketter og reklame må ikke indeholde 
generelle påstande om, at bestemte private 
eller nationale økologiske normer er 
strengere, mere økologiske eller på anden 
måde bedre end reglerne i denne 
forordning eller andre økologiske normer.
Henvisninger til specifikke elementer i den 
produktionsmetode, der er benyttet til at 
fremstille et bestemt produkt, må kun 
anføres på etiketter og i reklame på 
betingelse af, at de er sande og på anden vis 
i overensstemmelse med de generelle 
mærkningsbestemmelser, der er fastlagt i 
direktiv 2000/13/EF.
2. Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
bestemmelserne i denne artikel overholdes.
3. Kommissionen kan efter den procedure, 
der er nævnt i artikel 31, stk. 2, vedtage 
foranstaltninger til at sikre, at denne artikel 
overholdes.

Begrundelse

Der er ikke behov for at overregulere den økologiske sektor: Bestemmelserne i de gældende 
markedsordninger er tilstrækkelige, og henvisninger til større brug af private normer vil 
hverken medvirke til at øge forbrugernes forståelse eller styrke deres tillid. 

Ændringsforslag 36
Artikel 22, stk. 1

1. Medlemsstaterne etablerer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 882/2004 en ordning til 
kontrol af de aktiviteter, der er nævnt i 
artikel 1, stk. 3, i nærværende forordning.

1. Medlemsstaterne etablerer i alle den 
økologiske produktionskædes faser i 
overensstemmelse med ISO 65/EN 45011 
som udviklet specielt for økologisk 
landbrug på internationalt plan inden for 
IFOAM-akkrediteringskriterierne en 
ordning til kontrol af de aktiviteter, der er 
nævnt i artikel 1, stk. 3.

Begrundelse

Kontrolordningen i forordning (EF) nr. 882/2004 er ikke den mest hensigtsmæssige til at 
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sikre en forskellig kvalitetsnorm for økologiske produkter: Hyppigheden af 
kontrolforanstaltningerne og de opgaver, der er overdraget de kompetente myndigheder, er 
nyttige værktøjer, men det er vigtigt at tage udgangspunkt i en effektiv gennemførelse af ISO-
vejledning 65/45011.

Ændringsforslag 37
Artikel 22, stk. 5

5. Anerkendte kontrolorganer skal give
myndigheden adgang til deres kontorer og 
anlæg og giver alle oplysninger og enhver 
hjælp, som myndigheden skønner påkrævet, 
for at den kan varetage sine forpligtelser i 
henhold til denne artikel.

5. Anerkendte kontrolorganer og 
repræsentanter for de berørte 
interesseparter, der i fuldt omfang skal 
inddrages i denne proces, skal samarbejde 
med myndigheden og give adgang til deres 
kontorer og anlæg og giver alle oplysninger 
og enhver hjælp, som myndigheden skønner 
påkrævet, for at den kan varetage sine 
forpligtelser i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Understreger betydningen af medvirken i beslutningsprocessen og kontrolordningen på 
grundlag af gennemsigtighed og bedste praksis, som de økologiske producenter har udviklet i 
de seneste år.

Ændringsforslag 38
Artikel 24, stk. 1

1. Myndigheden og de anerkendte 
kontrolorganer kan udstede attester, 
herunder give ret til at anvende deres 
overensstemmelsesmærker til bekræftelse af 
overensstemmelse med økologiske normer 
til erhvervsdrivende, som er omfattet af 
kontrolordningen.

1. Myndigheden og de anerkendte 
kontrolorganer kan i samråd med de berørte 
interesseparter udstede attester, herunder 
give ret til at anvende deres 
overensstemmelsesmærker til bekræftelse af 
overensstemmelse med økologiske normer 
til erhvervsdrivende, som er omfattet af 
kontrolordningen.

Begrundelse

De økologiske producenter kræver i stigende grad at blive inddraget i beslutningsprocesserne 
og i de nye metoder omkring certificeringsprocedurerne: Såvel Kommissionens 
kontrolorganer som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal tage hensyn til deres 
kapacitet til at tilrettelægge selvevaluering vedrørende innovative metoder.

Ændringsforslag 39
Artikel 24, stk. 3 a (nyt)
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3a. Der skal tilrettelægges regelmæssige 
høringer af interesseparterne for at 
anerkende og understrege den vigtige rolle, 
som de økologiske landbrugere spiller i 
beslutnings- og certificeringsprocessen.

Begrundelse

De økologiske producenter kræver i stigende grad at blive inddraget i beslutningsprocesserne 
og i de nye metoder omkring certificeringsprocedurerne: Såvel Kommissionens 
kontrolorganer som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal tage hensyn til deres 
kapacitet til at tilrettelægge selvevaluering vedrørende innovative metoder.

Ændringsforslag 40
Artikel 26

Efter anmodning, der er begrundet i 
nødvendigheden af at garantere, at et 
produkt er fremstillet i overensstemmelse 
med denne forordning, udveksler 
myndighederne og kontrolorganerne 
relevante oplysninger om resultaterne af 
deres kontrol med andre myndigheder og 
kontrolorganer. De kan også udveksle 
oplysninger på eget initiativ.

Efter anmodning, der er begrundet i 
nødvendigheden af at garantere, at et 
produkt er fremstillet i overensstemmelse 
med denne forordning, udveksler 
myndighederne, nationale og europæiske 
repræsentanter for interesseparterne, der er 
inddraget i beslutningsprocessen, og 
kontrolorganerne relevante oplysninger om 
resultaterne af deres kontrol med andre 
myndigheder og kontrolorganer. De kan 
også udveksle oplysninger på eget initiativ.

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslagene vedrørende artikel 24, hvis formål er at sikre aktiv 
medvirken fra og inddragelse af de økologiske producenter takket være deres specifikke 
knowhow.

Ændringsforslag 41
Artikel 31, stk. 1 a (nyt)

1a. Komiteen sikrer regelmæssig høring af 
og samarbejde med repræsentanter for 
økologiske producenter og 
forbrugerrepræsentanter med henblik på til 
stadighed at opfylde målene for økologisk 
produktion som fastsat i artikel 3 ved at 
inddrage dem i ajourføring og 
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gennemførelse af passende metoder i 
overensstemmelse med de mål og 
principper, der er fastlagt i denne 
forordnings afsnit II.

Begrundelse

Medvirken i beslutningsprocessen fra repræsentanter for økologiske producenter er den 
virkelige nyskabelse ved denne forordnings gennemførelsesforanstaltninger: Bedste praksis 
og erfaring i innovative metoder kan kun være til gavn for hele beslutningsprocessen, der skal 
finde sted under Kommissionens ansvar.


