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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan yhteisöjen ehdotus sisältää kaksi asetusluonnosta, joista ensimmäisen tarkoituksena 
on tarjota uusi toimintakehys luonnonmukaiselle maataloudelle ja saattaa ajan tasalle 
tavoitteet ja periaatteet alan merkityksen kasvattamiseksi sisämarkkinoilla. Toisessa 
asetusluonnoksessa ehdotetaan väliaikaista sopeutumista sekä poikkeusta, joka päättyisi 
1. tammikuuta 2009 mennessä, koska suunnitellut ensimmäisen asetuksen 
täytäntöönpanotoimet ovat hyvin kapea-alaiset. Näin halutaan välttää markkinoiden 
häiriytyminen ja varmistaa reilut kaupan edellytykset EU:n kuluttajille, luonnonmukaisia 
tuotteita tarjoaville kolmansien maiden toimijoille ja tuottajille.

Komission ehdotus on tervetullut ja se edistää yhdenmukaisten standardien kehittämistä 
luonnonmukaisen viljelyn alalla. Viime vuosina kuluttajat ovat vaatineet yhä enenevässä 
määrin luonnonmukaisia tuotteita laitosruokaloihin julkisten ja yksityisten tahojen asettamien 
hyvin tiukkojen tarjouskilpailuehtojen mukaisesti. Tästä syystä ehdotusta on täydennettävä 
laajentamalla sen soveltamisalaa näille aloille. 

Luonnonmukaisten tuotteiden tuottajat eivät ole pelkästään markkinasuuntautuneita 
toimittaessaan kilpailukykyisiä ja arvostettuja elintarvikkeita ja non-food-tuotteita, kuten 
tekstiilejä ja kosmetiikkaa, vaan heidän tärkein tavoitteensa on varjella kestävän kehityksen 
mukaisesti viljelykäytössä olevaa maaperää eroosioriskiltä, tulvilta ja muilta 
luonnononnettomuuksilta. Luonnonmukaisten tuotteiden viljelijät, joilla on osaamista sekä 
tietoa siitä, miten maaperän viljavuutta ja eläinten hyvinvointia parhaiten edistetään, 
kykenevät tarjoamaan kilpailukykyisiä tuotteita ja samalla takaavat EU:n maaseudun 
sosiaalisen kehityksen.

Näihin tuotteisiin suuntautunut kulutuskysyntä asettaa tuotteille aivan erilaiset 
laatuvaatimukset kuin saatavilla oleville tavanomaisille maataloustuotteille. Keskeinen 
vaatimus on, ettei torjunta-aineita ja muuntogeenisiä organismeja esiinny lainkaan. 
Minkäänlaista tahatonta muuntogeenisten organismien esiintymistä ei pitäisi hyväksyä. 
Luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjen on oltava näiden tavoitteiden mukaiset. 
Minkäänlaisia enimmäisraja-arvoja muuntogeenisten organismien esiintymiselle ei tulisi 
asettaa, vaan kyseisiä organismeja on vältettävä kaikin keinoin, sillä niitä saattaa esiintyä 
samanaikaisesti muilla viljelyalueilla, joilla ne ovat jossain määrin hyväksyttyjä tai käytössä. 
Laadunvalvontaa ja uusien innovatiivisten menetelmien arviointia luonnonmukaisuuden 
sertifioinnin varmistamiseksi olisi sovellettava pikemminkin vakiintuneisiin parhaisiin 
käytäntöihin, joihin kuuluu tuottajien osallistuminen ja säännöllinen kuuleminen, ja ISO 
Guide 65:een tai EN 45011 -standardiin kuin asetukseen 882/2004, jossa säädetään 
perinteisistä tarkastuksista, vaikka komissio jättäisikin aivan lähiaikoina ehdotuksen uusista 
poikkeuksista, jotka koskisivat erityisesti luonnonmukaista tuotantoa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Luonnonmukainen tuotanto on 
kokonaisvaltainen tilanhoitojärjestelmä ja 
elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa 
yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat 
käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen 
monimuotoisuus, luonnonvarojen 
säästäminen, eläinten hyvinvointia 
koskevien tiukkojen standardien 
soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan 
huomioon kuluttajien mieltymys
luonnonaineksia ja -menetelmiä käyttäen 
tuotettuihin tuotteisiin. Luonnonmukaisella 
tuotantotavalla on siis yhteiskunnassa 
kahtalainen rooli: yhtäältä se tuottaa 
erityisillä markkinoilla tuotteita 
luonnonmukaisia tuotteita haluaville 
kuluttajille ja toisaalta tarjoaa 
julkishyödykkeitä, jotka edistävät 
ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja 
maaseudun kehittämistä.

(1) Luonnonmukainen tuotanto on 
kokonaisvaltainen tilanhoitojärjestelmä ja 
elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa 
yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat 
käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen 
monimuotoisuus, luonnonvarojen 
säästäminen ja eläinten hyvinvointia 
koskevien tiukkojen standardien 
soveltaminen, ja jossa pyritään 
parantamaan maaperän viljavuutta 
luonnollisin menetelmin sekä ottamaan 
huomioon kuluttajien mieltymys 
luonnonaineksia ja -menetelmiä käyttäen 
tuotettuihin tuotteisiin. Luonnonmukaisella 
tuotantotavalla on siis useita myönteisiä 
rooleja: sen lisäksi että se tuottaa erityisillä 
markkinoilla tuotteita luonnonmukaisia 
tuotteita haluaville kuluttajille ja tarjoaa
julkishyödykkeitä, jotka eivät rajoitu 
elintarvikkeisiin, se myös ja ennen kaikkea 
edistää ympäristönsuojelua, eläinten 
hyvinvointia ja maaseudun sosiaalista
kehittämistä.

Perustelu

Luomuviljelijöiden ensisijaisena päämääränä on huolehtia maaperän luonnollisesta 
viljavuudesta soveltamalla ympäristön ja yhteiskunnan kannalta parhaita käytettävissä olevia 
käytäntöjä. Niiden ansiosta he pystyvät toimittamaan kilpailukykyisiä tuotteita, jolle on yhä
enemmän kysyntää.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Luonnonmukaisen maatalouden ala on 
kasvussa useimmissa jäsenvaltioissa.
Kuluttajien kysyntä on viime vuosina 

(2) Luonnonmukaisen maatalouden ala on 
kasvussa useimmissa jäsenvaltioissa. 
Kuluttajien kysyntä on viime vuosina 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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kasvanut erityisen huomattavasti. Yhteisen 
maatalouspolitiikan hiljattaisten uudistusten 
tarkoituksena on 
markkinointisuuntautuneisuuden 
korostaminen ja kuluttajien kysyntään 
vastaavien laadukkaiden tuotteiden 
tuotannon edistäminen, minkä pitäisi 
vauhdittaa entisestään luonnonmukaisten 
tuotteiden markkinoita. Sen vuoksi 
luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
lainsäädännön vaikutus 
maatalouspolitiikkaan on yhä suurempi ja 
läheisesti kytköksissä 
maatalousmarkkinoiden kehitykseen.

kasvanut erityisen huomattavasti. Yhteisen 
maatalouspolitiikan hiljattaisten uudistusten 
tarkoituksena on 
markkinointisuuntautuneisuuden 
korostaminen ja kuluttajien kysyntään 
vastaavien laadukkaiden tuotteiden 
tuotannon edistäminen, minkä pitäisi 
vauhdittaa entisestään luonnonmukaisten 
tuotteiden markkinoita. Sen vuoksi 
luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
lainsäädännön vaikutus 
maatalouspolitiikkaan on yhä suurempi ja 
läheisesti kytköksissä 
maatalousmarkkinoiden kehitykseen sekä 
viljelyskäyttöön otettujen maiden suojeluun 
ja varjelemiseen.

Perustelu

Maanviljelysmaiden suojelu ja luonnonmukaiseen viljelyyn tarkoitettujen alueiden 
kohentaminen liittyvät läheisesti maatalousmarkkinapolitiikan kehittämiseen.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

(3) Luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
yhteisön sääntelykehyksen tavoitteena olisi 
oltava luonnonmukaisten tuotteiden 
rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistaminen 
sekä kuluttajien luonnonmukaisiksi 
merkittyjä tuotteita kohtaan osoittaman 
luottamuksen säilyttäminen ja osoittaminen 
perustelluksi. Lisäksi olisi pyrittävä luomaan 
edellytykset, joilla ala voi edistyä ottaen 
huomioon tuotannon ja markkinoiden 
kehittymisen.

(3) Luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
yhteisön sääntelykehyksen tavoitteena olisi 
oltava luonnonmukaisten tuotteiden 
rehellisen kilpailun ja sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistaminen 
sekä kuluttajien luonnonmukaisiksi 
merkittyjä tuotteita kohtaan osoittaman 
luottamuksen säilyttäminen ja osoittaminen 
perustelluksi. Lisäksi olisi pyrittävä luomaan 
edellytykset, joilla ala voi edistyä ottaen 
huomioon tuotannon ja markkinoiden 
kehittymisen sekä kestävän 
ympäristökehityksen.

Perustelu

Luonnonmukainen maataloustuotanto voi edistyä sellaisten innovatiivisten 
lainsäädäntötoimien ansiosta, jotka ovat yhdenmukaisia sekä markkinapolitiikan että 
kestävän kehityksen kanssa. 
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Luonnonmukaisen tuotannon kehitystä 
olisi helpotettava myös erityisesti 
edistämällä luonnonmukaiseen tuotantoon 
paremmin sopivien tekniikoiden ja aineiden 
käyttöä.

(8) Luonnonmukaisen tuotannon kehitystä 
olisi helpotettava vakiintuneisiin parhaisiin 
käytäntöihin tukeutuen myös erityisesti 
edistämällä luonnonmukaiseen tuotantoon 
paremmin sopivien tekniikoiden ja aineiden 
käyttöä.

Perustelu

Luomuviljelijöiden vuosien saatossa toteuttamat lukuisat kokeilut on otettava huomioon 
parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamiseksi ja uusien luomuviljelijöiden kasvunäkymien
varmistamiseksi.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Muuntogeeniset organismit sekä tuotteet, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ovat 
luonnonmukaisen tuotannon ja kuluttajilla
luonnonmukaisista tuotteista olevan kuvan 
vastaisia. Sen vuoksi niitä ei pitäisi 
tarkoituksellisesti käyttää 
luonnonmukaisessa maataloudessa ja 
luonnonmukaisten tuotteiden jalostuksessa.

(9) Muuntogeeniset organismit sekä tuotteet, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ovat 
luonnonmukaisen tuotannon vastaisia 
eivätkä vastaa kuluttajien kuvaa 
luonnonmukaisista tuotteista. Sen vuoksi 
niitä ei pitäisi tarkoituksellisesti käyttää 
luonnonmukaisessa maataloudessa ja 
luonnonmukaisten tuotteiden jalostuksessa.
Muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä, joka aiheutuu 
rinnakkaiselosta muuntogeenisten 
viljelykasvien tuotannon kanssa, olisi 
vältettävä.

Perustelu

Geneettisesti muunnettujen organismien käyttö siementen ja muiden tuotteiden 
luonnonmukaisessa tuotannossa on kiellettävä. Muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä, joka aiheutuu rinnakkaiselosta sellaisten tavanomaisten viljelyalueiden kanssa, 
joilla muuntogeenisten viljelykasvien tuotanto on ainakin jossain määrin sallittu, on 
vältettävä luomuviljelyn suojelemiseksi, ja jotta kuluttajilla säilyisi oikea kuva
luomutuotteiden korkeasta laadusta.
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Tarkistus 6
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Torjunta-aineiden käyttö on 
ristiriidassa luonnonmukaisen tuotannon 
kanssa.

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa selityksiä ja on täysin yhdenmukainen johdanto-osan 10–13 kappaleiden 
kanssa, jotka liittyvät yksinomaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, monivuotiseen 
viljelykiertoon ja lisälannoitteiden yhteensopivuuteen luonnonmukaisen tuotannon kanssa.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Siihen asti kun vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt annetaan, 
jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus 
soveltaa kansallisia standardeja, tai jollei 
niitä ole, jäsenvaltioiden hyväksymiä tai 
tunnustamia yksityisiä standardeja.
Sisämarkkinoiden häiriöiden torjumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tunnustettava 
toistensa tuotantostandardit tällä alalla.

(18) Siihen asti kun vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt annetaan, 
jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus 
soveltaa kansallisia standardeja, tai jollei 
niitä ole, jäsenvaltioiden hyväksymiä tai 
tunnustamia yksityisiä standardeja.
Sisämarkkinoiden häiriöiden torjumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tunnustettava 
toistensa tuotantostandardit tällä alalla 
siihen asti kun tekniikat 
yhdenmukaistetaan.

Perustelu

Tähän asetukseen on liitettävä mahdollisimman pian yhteisön vesiviljelyä koskevat säännöt.
Olemassa olevien standardien väliaikainen vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden 
kesken on hyväksyttävissä, jotta johdonmukaisuus luonnonmukaisen tuotannon varsinaisten 
tavoitteiden kanssa säilyy.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 19 kappale

(19) Luonnonmukaiset jalostetut tuotteet 
olisi tuotettava käyttämällä 
jalostusmenetelmiä, joilla varmistetaan 
tuotteen luonnonmukaisuuden ja olennaisten 
ominaisuuksien säilyminen kaikissa 
tuotantoketjun vaiheissa.

(19) Luonnonmukaiset jalostetut tuotteet 
olisi tuotettava käyttämällä 
jalostusmenetelmiä, joilla varmistetaan 
tuotteen luonnonmukaisuuden ja olennaisten 
ominaisuuksien säilyminen kaikissa 
tuotantoketjun vaiheissa. Viime vuosina 
tapahtunut luonnonmukaisesti tuotettujen 
ainesten kaupallisen saatavuuden 
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paraneminen edistää tämän tavoitteen 
toteutumista.

Perustelu

Luonnonmukaisten ainesten saatavuus markkinoilla on parantunut, mikä edistää
luomutuotteiden korkeaa laatua ja yhdenmukaisuutta tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 20 kappale

(20) Koska luonnonmukaisten 
maatalousainesten kaupallinen saatavuus 
on viime vuosina parantunut, ei-
luonnonmukaisten ainesten 
käyttörajoitusta luonnonmukaisissa 
jalostetuissa elintarvikkeissa ja rehuissa 
voidaan tiukentaa entisestään.

Poistetaan.

Perustelu

Luomuviljelijöiden on suunniteltava koko tuotantoketju luonnosta saatavien resurssien 
varaan, mitä on kuvattu edellä olevissa johdanto-osan kappaleissa ja tähdennetään 
luonnonmukaisen tuotannon periaatteissa. Pelkkä ylimalkainen ei-luonnonmukaisten ainesten 
käyttörajoitus ei ole yhdenmukainen tämän kanssa.

Tarkistus 10
Johdanto-osan 22 kappale

(22) Kuluttajien luonnonmukaisia tuotteita 
kohtaan tunteman luottamuksen 
säilyttäminen on tärkeää.
Luonnonmukaiseen tuotantoon 
sovellettaviin vaatimuksiin myönnettävät 
poikkeukset olisi rajoitettava tarkasti 
tapauksiin, joissa vähemmän tiukkojen 
sääntöjen soveltaminen katsotaan 
perustelluksi.

Poistetaan.

Perustelu

Kuluttajien luottamusta ei saa pettää. Luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettaviin 
vaatimuksiin ei myönnetä poikkeuksia, vaan ainoastaan rajoitetusti joustavuutta 
tuotantotekniikoihin johdanto-osan 21 kappaleessa mainittujen luonnonmukaisen tuotannon 
standardien varmistamiseksi.
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Tarkistus 11
Johdanto-osan 25 kappale

(25) Yhteisön markkinoiden 
selkiinnyttämiseksi kaikissa yhteisössä 
tuotetuissa luonnonmukaisissa tuotteissa 
olisi käytettävä yksinkertaista 
vakioviittausta, ainakin jos tuotteella ei ole 
yhteisön luonnonmukaisen tuotannon 
tunnusta. Tällaisen viittauksen 
vapaaehtoinen käyttömahdollisuus olisi 
ulotettava myös kolmansista maista tuotaviin 
luonnonmukaisiin tuotteisiin.

(25) Yhteisön markkinoiden 
selkiinnyttämiseksi kaikissa yhteisössä 
tuotetuissa luonnonmukaisissa tuotteissa 
olisi käytettävä yksinkertaista 
vakioviittausta, ainakin jos tuotteella ei ole 
yhteisön luonnonmukaisen tuotannon 
tunnusta. Tällaisen viittauksen 
käyttömahdollisuus olisi ulotettava myös 
kolmansista maista tuotaviin 
luonnonmukaisiin tuotteisiin.

Perustelu

Mahdollisuus käyttää samaa yhteisön vakioviittausta kolmansista maista tuotaviin
luonnonmukaisiin tuotteisiin on mahdollisuus ja tae samanaikaisesti sekä kolmansien maiden 
luonnonmukaisten tuotteiden tuottajille ja jakelijoille että EU:n kuluttajille.

Tarkistus 12
Johdanto-osan 27 kappale

(27) Muuntogeenisten organismien 
tarkoituksellisen käytön luonnonmukaisessa 
tuotannossa olisi oltava kiellettyä. Selkeyden 
ja johdonmukaisuuden vuoksi tuotetta ei 
pitäisi voida merkitä luonnonmukaiseksi, jos 
sen on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista.

(27) Muuntogeenisten organismien käytön 
luonnonmukaisessa tuotannossa olisi oltava 
kiellettyä. Selkeyden ja johdonmukaisuuden 
vuoksi tuotetta ei pitäisi voida merkitä 
luonnonmukaiseksi, jos sen on merkitty 
sisältävän muuntogeenisiä organismeja, 
koostuvan muuntogeenisistä organismeista 
tai olevan tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista.

Perustelu

Minkäänlaista muuntogeenisten organismien esiintymistä ei sallita luonnonmukaisissa 
tuotteissa.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 28 kappale

(28) Sen varmistamiseksi, että 
luonnonmukaiset tuotteet tuotetaan 
luonnonmukaista tuotantoa koskevan 
yhteisön lainsäädännön nojalla 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, 

Sen varmistamiseksi, että luonnonmukaiset 
tuotteet tuotetaan luonnonmukaista tuotantoa 
koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla 
vahvistettujen vaatimusten mukaisesti, 
kaikkea tällaisen lainsäädännön 
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kaikkea tällaisen lainsäädännön 
soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa olisi 
valvottava koko tuotantoketjun ajan, ja 
toiminnan olisi oltava rehu- ja 
elintarvikelainsäädännön sekä eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 882/20004
vahvistettujen sääntöjen mukaista.

soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa olisi 
valvottava koko tuotantoketjun ajan ISO 
Guide 65/EN 45011 -standardin 
mukaisesti, joka on kehitetty IFOAMin 
hyväksymisperusteiden yhteydessä 
sovellettavaksi maailmanlaajuisesti 
luonnonmukaiseen tuotantoon.

Perustelu

Asetus 882/2004 ei ole tarkoituksenmukainen luonnonmukaisen tuotantoketjun erityislaadun 
ja ainutlaatuisuuden kannalta eikä sen avulla voida varmistaa eri sidosryhmien 
täysimääräistä osallistumista valvontaprosessiin, vaikka juuri luomutuottajat itse ottivat
ensimmäisinä käyttöön uudenlaisen sertifioinnin luonnonmukaisen viljelyn kaikissa vaiheissa. 
Tavanomaista maanviljelyä varten laadittujen sääntöjen soveltaminen, ellei niitä muuteta 
asetuksen 882/2004 63 artiklan 2 kohdassa ehdotetun mukaisesti luonnonmukaisen tuotannon
erityisyyden huomioon ottaviksi, johtaa turhaan luonnonmukaisten tuotteiden 
hyväksymisprosessiin tavanomaisten tuotteiden tapaan.

Tarkistus 14
Johdanto-osan 29 kappale

(29) Joissakin tapauksissa tiedonanto- ja 
valvontavaatimusten soveltaminen eräisiin 
vähittäiskauppiaisiin olisi kohtuutonta. Sen 
vuoksi jäsenvaltioiden olisi sallittava 
myöntää tällaisille toimijoille poikkeus 
vaatimuksista.

Poistetaan.

Perustelu

On parempi soveltaa ISO 65/EN 45011 -standardeja siihen asti, kun komissio tekee asiaa 
koskevat muutokset asetukseen 882/2004,sillä määräykset ja poikkeukset, jotka eivät liity 
tiettyihin poikkeuksiin, ovat harhaanjohtavia ja hyödyttömiä pk-yrityksille ja jakelijoille.

Tarkistus 15
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
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komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY
mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa 
koskeva lainsäädäntö on tärkeä osa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, koska se liittyy 
läheisesti maatalousmarkkinoiden 
kehitykseen; sen vuoksi on aiheellista 
soveltaa kyseisen politiikan hoidossa 
käytettäviä lainsäädäntömenettelyjä. Tämän 
asetuksen mukaisesti komissiolle siirrettävää 
toimivaltaa olisi käytettävä päätöksen 
1999/468/EY 4 artiklassa säädetyn 
hallintokomiteamenettelyn mukaisesti, 

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 
päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. 
Luonnonmukaista tuotantoa koskeva 
lainsäädäntö on tärkeä perustavanlaatuinen 
osa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja 
kestävää ympäristöpolitiikkaa; sen vuoksi 
on aiheellista määrätä säännönmukaisesta 
sidosryhmien kuulemisesta tämän 
asetuksen tarkoituksen mukaisesti
yhdenmukaisesti kyseisen politiikan 
hoidossa käytettävien 
lainsäädäntömenettelyjen kanssa. Tämän 
asetuksen mukaisesti komissiolle siirrettävää 
toimivaltaa olisi käytettävä päätöksen 
1999/468/EY 4 artiklassa säädetyn 
hallintokomiteamenettelyn mukaisesti,

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotantoprosessin luonteeseen kuuluu, että sidosryhmät ovat mukana 
aktiivisesti ja niitä kuullaan säännöllisesti. Sidosryhmien osallistuminen nykyisten 
tekniikoiden ja menettelyjen syvällisiin muutoksiin on hyödyllistä koko tuotantoketjun 
kannalta.

Tarkistus 16
1 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, 
markkinoille saattamista, tuontia, vientiä ja 
valvontaa;

(a) luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, 
markkinoille saattamista, tuontia, vientiä ja 
valvontaa, ateriapalvelutoiminta, tehdas- ja 
laitosruokalat, ravintolat tai muut vastaavat 
elintarvikepalvelut mukaan luettuina;

Perustelu

Yhä useammat laitosruokaloita tai ateriapalveluja käyttävät ihmiset haluavat 
luonnonmukaista ruokaa. Luomutuotteiden kysyntä kasvaa ennen kaikkea kouluruokailussa, 
joka on viranomaisten ja yksityisten tahojen sääntelemää, mikä on johtanut tämän alan 
liikevaihdon huomattavaan kasvuun sisämarkkinoilla.

Tarkistus 17
1 artiklan 2 kohdan e a alakohta (e a) (uusi)

(e a) tekstiilit, kosmetiikka ja muut non-
food-tuotteet 
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Perustelu

Myös non-food-tuotteiden, etenkin tekstiilien pesuaineiden ja kosmetiikkatuotteiden, 
markkinat on sisällytettävä tämän asetuksen säännöksiin.

Tarkistus 18
1 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Sitä ei kuitenkaan sovelleta 
ateriapalvelutoimiin, tehdas- ja 
laitosruokaloihin, ravintoloihin eikä 
muihin vastaaviin samankaltaisiin 
elintarvikepalvelutoimiin.

Poistetaan.

Perustelu

14 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu: tämän soveltamisalan jättäminen 
ulkopuolelle aiheuttaisi vahinkoa tuottajille ja jakelijoille, jotka pyrkivät takaamaan
luonnonmukaisten tuotteiden saatavuuden kaikissa elintarvikepalveluissa.

Tarkistus 19
2 artiklan b alakohta

b) ’luonnonmukaisella tuotteella’ 
tarkoitetaan luonnonmukaisesta tuotannosta 
saatua maataloustuotetta;

(b) ’luonnonmukaisella tuotteella’ 
tarkoitetaan sellaisesta luonnonmukaisesta 
tuotannosta saatua maataloustuotetta, jossa 
ei ole käytetty tai todettu torjunta-aineita 
taikka muuntogeenisiä organismeja 
sisältäviä tuotteita, eikä rehuja tai aineksia, 
jotka muodostuvat kokonaan tai osittain 
muuntogeenisistä organismeista;

Perustelu

Tarkistus painottaa luomuviljelyn tavoitteita ja tekee kuluttajille ymmärrettäväksi 
tavanomaisten tuotteiden ja luomuviljelijöiden toimittamien laatutuotteiden välisen eron.

Tarkistus 20
3 artiklan a alakohdan johdantokappale

a) Se varmistaa käytännöllisessä ja 
taloudellisesti elinkelpoisessa maatalouden 
hallintojärjestelmässä laajan tuotekirjon 
tuotannon menetelmin, 

(a) Se varmistaa käytännöllisessä ja 
luonnollisessa maatalouden 
hallintojärjestelmässä laajan tuotekirjon 
tuotannon menetelmin, 
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Perustelu

Luomutuottajien tärkeimpänä päämääränä on varjella uusiutuvia luonnonvaroja. Sopivin 
menetelmin ja kestävän sosiaalipolitiikan avulla he pystyvät toimittamaan kilpailukykyisiä 
tuotteita kuluttajien kysyntää vastaavasti. Kulutuskysyntä yksinään ei kuitenkaan ole 
määräävä tekijä luonnonmukaista tuotantoa ja sen kehittämistä koskevia päätöksiä ja 
valintoja tehtäessä, vaan niihin vaikuttavat myös tuottajien halu saattaa yhä laajempia maa-
alueita kestävän maatalouden piiriin ja huolehtia inhimillisten voimavarojen tasapainoisesta 
kehittämisestä.

Tarkistus 21
3 artiklan a alakohdan i alakohta

i) joihin liittyvät haitalliset 
ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman 
vähäiset;

(i) joilla varmistetaan, ettei tuotannolla ole 
haitallisia ympäristövaikutuksia;

Perustelu

Ks. 3 artiklan a alakohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 22
3 artiklan a alakohdan iv a alakohta (uusi)

(iv a) jotka varmistavat kestävän 
sosiaalisen ja inhimillisen kehityksen 
taloudellisten päämäärien saavuttamisen 
ohella. 

Perustelu

Ks. 3 artiklan a alakohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 23
3 artiklan b alakohta

b) Se varmistaa elintarvikkeiden ja muiden 
maataloustuotteiden tuotannon, joka vastaa
kuluttajien kysyntää, joka kohdistuu 
luonnonmukaisin prosessein tai 
luonnonmukaisiin verrattavissa olevin 
prosessein ja luonnossa esiintyviä aineita 
käyttäen tuotettuihin hyödykkeisiin.

(b) Se varmistaa elintarvikkeiden ja muiden 
maataloustuotteiden, mukaan lukien non-
food-tuotteet, tuotannon, joka voisi vastata
kuluttajien kysyntää, joka kohdistuu 
luonnonmukaisin prosessein ja luonnossa 
esiintyviä aineita käyttäen tuotettuihin 
hyödykkeisiin.



PE 370.326v03-00 14/21 PA\610878FI.doc

FI

Perustelu

Ks. 3 artiklan a alakohdan johdantokappaleeseen tehdyn tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 24
4 artiklan c alakohta

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 
käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon)

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden mukaisesti geenimuunnettuja organismeja ei saa 
käyttää lainkaan.

Tarkistus 25
5 artiklan c alakohta

c) uusiutumattomia luonnonvaroja ja 
maatilojen ulkopuolisia tuotantopanoksia
käytetään mahdollisimman vähän;

(c) uusiutumattomien luonnonvarojen ja 
maatilojen ulkopuolisten tuotantopanosten 
käyttöä vältetään;

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden mukaisesti olisi vältettävä haitallisia vaikutuksia.

Tarkistus 26
5 artiklan n alakohta

n) vesiviljelyssä pidetään haitalliset 
ympäristövaikutukset mahdollisimman 
vähäisinä;

(n) vesiviljelyssä vältetään mahdollisia 
haitallisia ympäristövaikutuksia;

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotannon tavoitteiden mukaisesti olisi vältettävä haitallisia vaikutuksia.
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Tarkistus 27
5 artiklan o alakohta

o) vesiviljelyssä käytettävä rehu saadaan 
kestävästä kalastuksesta tai se muodostuu 
pääasiassa luonnonmukaisesti tuotetuista 
maatalousaineksista ja luonnollisista muista 
kuin maatalousaineksista;

(o) vesiviljelyssä käytettävä rehu saadaan 
kestävästä kalastuksesta tai se muodostuu 
pääasiassa luonnonmukaisesti tuotetuista 
maatalousaineksista ja luonnollisista muista 
kuin maatalousaineksista, asiasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten vahvistamien 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
kansallisten standardien mukaisesti;

Perustelu

Ainesten ja rehujen on oltava täysin kansallisten säännösten mukaisia siihen asti kun 
komissio antaa uudet, yhdenmukaiset luonnonmukaisen vesiviljelyn standardit.

Tarkistus 28
7 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

1 a. Tuotteen tai käytettävien ainesten 
mukana seuraavat päällysmerkinnät tai 
muut asiakirjat, jotka jollain tavoin liittyvät 
muuntogeenisten organismien 
esiintymiseen, eivät takaa 
luonnonmukaisten tuotteiden laatua ja sen 
vuoksi niitä on vältettävä.

Perustelu

Luonnonmukaisten tuotteiden erikoislaatuisuus ja erot tavanomaisen ja luonnonmukaisen 
tuotannon välillä ovat sellaiset, ettei yhdenmukaistaminen ole mahdollista. Tavanomaisille 
tuotteille on olemassa enimmäisraja-arvo ja ne saavat sisältää muuntogeenisiä organismeja 
tarkoituksellisesti, joskin esiintymisestä on pakko ilmoittaa. Luonnonmukaisessa tuotannossa 
ei saa hyväksyä minkäänlaista enimmäisraja-arvoa muuntogeenisten organismien 
esiintymiselle, vaan tuotteiden on oltava täysin puhtaita.

Tarkistus 29
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa
ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
ettei toimitettuja tuotteita ole valmistettu 
kokonaan tai osittain käyttämällä 
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tuotannossa muuntogeenisiä organismeja.

Perustelu

Ks. 7 artiklan 2 kohdan 1 a alakohdan (uusi) tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 30
13 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
että toimitettujen tuotteiden tuotannossa ei 
ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
ettei toimitettuja tuotteita ole valmistettu 
kokonaan tai osittain käyttämällä 
tuotannossa muuntogeenisiä organismeja.

Perustelu

Ks. 7 artiklan 2 kohdan 1 a alakohdan (uusi) tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 31
16 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja II osastossa 
vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen säätää poikkeuksien 
myöntämisestä tuotantosääntöihin, jotka 
vahvistetaan 1, 2 ja 3 luvussa.

1. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja II osastossa 
vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen säätää poikkeuksien 
myöntämisestä tuotantosääntöihin, jotka 
vahvistetaan 1, 2 ja 3 luvussa. Joustavuus 
on väliaikaista tai sitä mukautetaan 
pääasiallisesti maantieteellisiin 
rajoitteisiin, ja kaupan vääristymien 
välttämiseksi siitä keskustellaan ja sitä 
arvioidaan säännöllisesti kaikkien niiden 
sidosryhmien kesken, joita asia koskee. 

Perustelu

Joustavuudesta käydään perusteellista keskustelua: miten sitä voitaisiin toteuttaa ilman 
kaupan vääristymistä, kuluttajien luottamuksen heikkenemistä ja luomuperiaatteiden 
rikkomista. Luomutuottajien ja heidän edustajiensa aktiivinen osallistuminen tähän prosessiin 
on ratkaisevan tärkeää.
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Tarkistus 32
17 artiklan 3 kohta

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen 
on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista.

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen 
on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista tai jos on 
todisteita siitä, että muuntogeenisiä 
organismeja esiintyy käytetyssä tuotteessa, 
aineksessa tai rehussa: muuntogeenisten 
organismien esiintymistä, joka sallitaan 
tavanomaisissa tuotteissa, ei sallita 
lainkaan.

Perustelu

Luomutuottajat vaativat ja kulutuskysyntä osoittaa, että on vältettävä harhaanjohtavia
merkintöjä muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta tai tahattomasta esiintymisestä 
luonnonmukaisissa tuotteissa, joissa niitä ei saisi esiintyä edes tahattomasti.

Tarkistus 33
17 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tässä asetuksessa ei sovelleta 
muuntogeenisten organismien esiintymisen 
merkitsemiseen sovellettavia enimmäisraja-
arvoja, jotka on määritelty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/18/EY, annettu 12 päivänä 
maaliskuuta 2001, geneettisesti 
muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön.
____
1 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktiivi 
viimeksi muutettu asetuksella (EY) 
No 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, 
s. 24).

Perustelu

Tässä korostuu perustelu, joka on annettu 17 artiklan 3 kohtaan, jolla varmistetaan 
luonnonmukaisten tuotteiden erilainen laatu ja vaatimus täydellisestä muuntogeenisten 
organismien puuttumisesta.
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Tarkistus 34
18 artiklan 4 kohta

4. Kolmansista maista tuotavissa tuotteissa
1 kohdassa tarkoitettujen mainintojen käyttö 
on vapaaehtoista.

4. Kolmansista maista tuotavien tuotteiden 
merkinnöissä on kannustettava 1 kohdassa 
tarkoitettujen mainintojen käyttämiseen, 
jotta eurooppalaiset kuluttajat välttyisivät 
väärinkäsityksiltä valintoja tehdessään.

Perustelu

Johdanto-osan 28 kappaleen tapaan tavoitteena on tarjota kolmansien maiden toimijoille
mahdollisuus täyttää EU:n lainsäädännön asettamat vaatimukset antamalla todisteet heidän 
omassa maassaan käytettävistä vastaavista sertifioiduista tekniikoista.

Tarkistus 35
20 artikla

20 artikla Poistetaan.
Pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa 

esitettävät väittämät
1. Pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa ei 
saa väittää, että jotkin yksityiset tai 
kansalliset luonnonmukaista tuotantoa 
koskevat standardit ovat tiukemmat, 
luonnonmukaisemmat tai muulla tavoin 
paremmat kuin tässä asetuksessa 
vahvistetut säännöt tai jotkin muut 
luonnonmukaista tuotantoa koskevat 
standardit.
Pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa saa 
kuitenkin käyttää viittauksia tietyn tuotteen 
tuotantomenetelmän erityispiirteisiin, jos 
kyseiset viittaukset ovat paikkansapitäviä 
tosiseikkoja ja täyttävät direktiivissä 
2000/13/EY vahvistetut yleiset 
merkintävaatimukset.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että tässä artiklassa säädettyjä edellytyksiä 
noudatetaan.
3. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa 
toimenpiteitä tämän artiklan 
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noudattamisen varmistamiseksi.

Perustelu

Luomualaa ei tarvitse ylisäännellä: markkinalainsäädäntö on riittävä eivätkä lisämaininnat 
yksityisestä sertifioinnista lisää kuluttajan tietämystä tai luottamusta.

Tarkistus 36
22 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) 
N:o 882/2004 säädösten mukaisesti otettava 
käyttöön valvontajärjestelmä, jota 
sovelletaan tämän asetuksen 1 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuihin toimiin.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
valvontajärjestelmä, jota sovelletaan 
1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin toimiin 
luonnonmukaisen ketjun kaikissa vaiheissa 
ISO Guide 65/EN 45011 -standardin 
mukaisesti, joka on kehitetty IFOAMin 
hyväksymisperusteiden yhteydessä 
sovellettavaksi maailmanlaajuisesti 
luonnonmukaiseen tuotantoon.

Perustelu

Asetuksen 882/2004 valvontajärjestelmä ei ole kaikkein tarkoituksenmukaisin 
luonnonmukaisten tuotteiden erilaisen laatustandardin varmistamiseen: tiheät tarkastukset ja 
viranomaisten toimet ovat hyödyllisiä, mutta lähtökohtana on oltava ISO Guide 65/45011 
-standardin tehokas täytäntöönpano.

Tarkistus 37
22 artiklan 5 kohta

5. Hyväksytyn tarkastuslaitoksen on 
sallittava toimivaltaisen viranomaisen 
pääsy laitoksen toimistoihin ja tiloihin sekä 
annettava kaikki tieto ja apu, jota 
toimivaltainen viranomainen pitää 
tarpeellisena tästä asetuksesta sille johtuvien 
velvoitteiden täyttämiseksi.

5. Hyväksytyn tarkastuslaitoksen ja niiden 
sidosryhmien edustajien, joita tämä asia 
koskee ja joiden on oltava täysimääräisesti 
mukana tässä prosessissa, on tehtävä 
yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa ja sallittava pääsy laitoksen 
toimistoihin ja tiloihin sekä annettava kaikki 
tieto ja apu, jota toimivaltainen 
viranomainen pitää tarpeellisena tästä 
asetuksesta sille johtuvien velvoitteiden 
täyttämiseksi.
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Perustelu

Tässä korostetaan päätöksenteko- ja valvontaprosessiin osallistumisen tärkeyttä 
avoimuusperiaatteen mukaisesti ja luomuviljelijöiden kokemuksista viime vuosina syntyneiden 
parhaiden käytäntöjen merkitystä.

Tarkistus 38
24 artiklan 1 kohta

1. Toimivaltainen viranomainen ja 
hyväksytty tarkastuslaitos voivat sertifioida 
valvontajärjestelmään kuuluvia toimijoita ja 
myöntää oikeuden käyttää tuotteissa 
luonnonmukaista tuotantoa koskeviin 
standardeihin liittyvää 
vaatimustenmukaisuusmerkintää.

1. Toimivaltainen viranomainen ja 
hyväksytty tarkastuslaitos voivat kuultuaan 
asianomaisia sidosryhmiä, sertifioida 
valvontajärjestelmään kuuluvia toimijoita ja 
myöntää oikeuden käyttää tuotteissa 
luonnonmukaista tuotantoa koskeviin 
standardeihin liittyvää 
vaatimustenmukaisuusmerkintää.

Perustelu

Luomuviljelijät vaativat mahdollisuutta osallistua sertifiointiprosessia koskevaan 
päätöksentekoon ja uusiin menetelmiin. Komission valvontaelinten ja kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon, että nämä tahot ovat osoittaneet 
kykenevänsä luotettavaan, innovatiivisiin tekniikoihin perustuvaan itsesertifiointiin.

Tarkistus 39
24 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Sidosryhmiä on kuultava 
säännöllisesti, jotta luomuviljelijöiden 
tärkeä rooli päätöksenteko- ja 
sertifiointiprosessissa tunnustettaisiin ja 
korostuisi.

Perustelu

On löydettävä keinoja, jotka mahdollistavat luomuviljelijöiden jatkuvan osallistumisen
sertifiointiprosessia koskevaan päätöksentekoon ja uusiin menetelmiin. Komission 
valvontaelinten ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on otettava asianmukaisesti 
huomioon, että nämä tahot ovat itse asiassa osoittaneet kykenevänsä luotettavaan, 
innovatiivisiin tekniikoihin perustuvaan itsesertifiointiin.
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Tarkistus 40
26 artikla

Jos on olemassa perusteltu tarve varmistaa, 
että tuote on tuotettu tämän asetuksen 
mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten ja 
tarkastuslaitosten on pyynnöstä vaihdettava 
muiden toimivaltaisten viranomaisten ja 
tarkastuslaitosten kanssa tietoja 
tarkastustensa tuloksista. Ne voivat vaihtaa 
näitä tietoja myös omasta aloitteestaan.

Jos on olemassa perusteltu tarve varmistaa, 
että tuote on tuotettu tämän asetuksen 
mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten, 
päätöksentekoon osallistuvien kansallisten 
ja eurooppalaisten sidosryhmien edustajien
ja tarkastuslaitosten on pyynnöstä 
vaihdettava muiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja tarkastuslaitosten kanssa 
tietoja tarkastustensa tuloksista. Ne voivat 
vaihtaa näitä tietoja myös omasta 
aloitteestaan.

Perustelu

Ks. perusteluja 24 artiklan tarkistuksiin, joilla pyritään varmistamaan luomutuottajien 
aktiivinen osallistuminen ja heidän erityistietämyksensä huomioon ottaminen.

Tarkistus 41
31 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Komitea varmistaa luomutuottajien ja 
kuluttajien edustajien säännöllisen 
kuulemisen ja yhteistyön heidän kanssaan 
ottamalla heidät mukaan asianmukaisten 
tekniikoiden päivittämiseen ja 
täytäntöönpanoon tämän asetuksen 
II osastossa vahvistettujen tavoitteiden ja 
periaatteiden mukaisesti, jotta 3 artiklan 
mukaiset luonnonmukaiselle viljelylle 
asetetut tavoitteet toteutuisivat 
johdonmukaisesti. 

Perustelu

Luomuviljelijöiden edustajien osallistuminen päätöksentekoprosessiin tekee tämän asetuksen 
täytäntöönpanosta omaperäisen ja uudenlaisen. Parhaat käytännöt ja kokemus 
innovatiivisista menetelmistä rikastuttavat edelleen komission vastuulla tapahtuvaa 
päätösprosessia kokonaisuudessaan.


