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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog ES vključuje dva osnutka uredb, od katerih prvi obravnava ponudbo novega okvira 
dejavnosti za ekološko kmetijstvo s posodobljenimi cilji in načeli, s čimer naj bi povečali 
pomen tega sektorja na notranjem trgu, drugi pa predlaga, naj začasna prilagoditev in 
odstopanje prenehata s 1. januarjem 2009, kajti roki za izvedbo nalog iz prvega osnutka so 
zelo kratki, da ne bi izkrivljali trga in da bi zagotovili pravične pogoje trgovanja s tistimi 
izvajalci ali proizvajalci iz tretjih držav, ki potrošnike EU oskrbujejo ekološkimi proizvodi.

Predlog Komisije je dobrodošel in bo pomagal pri oblikovanju usklajenih standardov za 
ekološko kmetijstvo: v tem sektorju se je v zadnjih letih povečalo povpraševanje potrošnikov 
zlasti po dobavljanju ekoloških proizvodov menzam v ustanovah, in to v skladu s strogimi 
pogoji za javne razpise, ki so jih določili javni in zasebni organi. Zato mora biti predlog 
celostno zasnovan in mora zajemati tudi ta področja. 

Vendar ekološki proizvajalci pri nudenju konkurenčnih in cenjenih proizvodov iz živilskega 
in neživilskih sektorjev, kot sta tekstilni in kozmetični, niso le tržno usmerjeni, temveč je 
njihov glavni cilj zavarovati zemljišča, namenjena trajnostnemu razvoju, tudi pred tveganjem 
za erozijo, poplave in druge naravne nesreče. Tako so zahvaljujoč svojim zmogljivostim, 
znanju in izkušnjam, ki omogočajo najboljše izbire, ko gre za povečanje rodnosti zemlje in 
dobro počutje živali, sposobni ponuditi konkurenčne proizvode in obenem zagotavljati 
socialni razvoj podeželja v okviru EU.

Povpraševanje potrošnikov po teh proizvodih tako zahteva izpolnjevanje čisto drugačnih 
standardov kakovosti od tistih za druge konvencionalne proizvode, ki so v kmetijstvu na 
voljo. Med najpomembnejšimi zahtevami je popolna odsotnost pesticidov in GSO: ne bi smeli 
dopustiti nobene naključne kontaminacije. Oznake za ekološke proizvode morajo biti 
usklajene s temi cilji. Predvideti ne bi smeli nobene mejne vrednosti za prisotnost GSO: treba 
se jim je na vsak način izogniti, in sicer zaradi možne bližine drugih kmetijskih površin, kjer 
morda GSO deloma dovoljujejo ali uporabljajo. Končno pa bi se morala kontrola kakovosti in 
ocenjevanje novih ali inovativnih postopkov, na osnovi katerih se izdajajo ekološka potrdila, 
bolj nanašati na uveljavljene najboljše prakse, vključno z udeležbo in rednim posvetovanjem 
proizvajalcev, in na standarde ISO 65/EN 45011, kot pa na Uredbo 882/2004, ki predvideva 
konvencionalne kontrole, čeprav bi morala Komisija v bližnji prihodnosti predlagati 
posodobljena odstopanja,  posebej namenjena ekološkim proizvodom. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1

(1) Ekološka pridelava je splošni sistem 
vodenja kmetijskega gospodarstva in 
pridelave hrane, ki združuje najboljšo 
okoljsko prakso, visoko raven biološke 
raznolikosti, ohranjanje naravnih virov, 
uporabo visokih standardov dobrega počutja 
živali in pridelavo v skladu s preferencami 
nekaterih potrošnikov za proizvode, 
pridelane z uporabo naravnih snovi in 
postopkov. Postopek ekološke pridelave 
tako igra dvojno družbeno vlogo, kjer po 
eni strani zagotavlja, da se specifični trg 
odziva na povpraševanje potrošnikov po 
ekoloških proizvodih, po drugi strani pa 
skrbi za javno dobro in prispeva k 
varovanju okolja, dobremu počutju živali in 
razvoju podeželja.

(1) Ekološka pridelava je splošni sistem 
vodenja kmetijskega gospodarstva in 
pridelave hrane, ki združuje najboljšo 
okoljsko prakso, visoko raven biološke 
raznolikosti, ohranjanje naravnih virov in
uporabo visokih standardov dobrega počutja 
živali, njen cilj pa je izboljšanje rodnosti 
zemlje z naravnimi sredstvi in zagotovitev 
pridelave v skladu s preferencami nekaterih 
potrošnikov za proizvode, pridelane z 
uporabo naravnih snovi in postopkov. 
Postopek ekološke pridelave tako igra več 
pozitivnih vlog: ne zagotavlja samo, da se 
specifični trg odziva na povpraševanje 
potrošnikov po ekoloških proizvodih, s tem 
ko skrbi za javno dobro, ki ni omejeno le na 
prehrambeni sektor, ampak tudi in 
predvsem prispeva k varovanju okolja, 
dobremu počutju živali in socialnemu 
razvoju podeželja.

Obrazložitev

Prvi in glavni cilj ekoloških pridelovalcev je ohranjati  naravno rodnost zemlje z uporabo 
najboljših praks v okoljskem in socialnem smislu; temu prilagojene tehnike jim omogočajo, 
da ponudijo konkurenčne proizvode in na ta način zadovoljijo čedalje večje povpraševanje 
potrošnikov.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 2

(2) Prispevek sektorja ekološkega kmetijstva 
v večini držav članic narašča. Še zlasti je v 
zadnjih letih opazna rast povpraševanja 
potrošnikov. Nedavne reforme skupne 
kmetijske politike, ki poudarjajo tržno 
naravnanost in ponudbo kakovostnih 
proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve 
potrošnikov, bodo verjetno še naprej 
spodbujale trg z ekološkimi proizvodi. Ob 
upoštevanju tega zakonodaja o ekološki 
pridelavi igra vse pomembnejšo vlogo v 
okviru kmetijske politike in je tesno 

Prispevek sektorja ekološkega kmetijstva v 
večini držav članic narašča. Še zlasti je v 
zadnjih letih opazna rast povpraševanja 
potrošnikov. Nedavne reforme skupne 
kmetijske politike, ki poudarjajo tržno 
naravnanost in ponudbo kakovostnih 
proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve 
potrošnikov, bodo verjetno še naprej 
spodbujale trg z ekološkimi proizvodi. Ob 
upoštevanju tega zakonodaja o ekološki 
pridelavi igra vse pomembnejšo vlogo v 
okviru kmetijske politike in je tesno 
povezana z razvojem na kmetijskih trgih 
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povezana z razvojem na kmetijskih trgih. kakor tudi z zaščito in varovanjem tal, 
namenjenih kmetijskim dejavnostim..

Obrazložitev

Zaščita kmetijskih površin in razvoj območij posebej za namene ekološkega kmetijstva sta tesno 
povezana z izboljšanjem politike kmetijskega trga.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(3) Zakonodajni okvir Skupnosti, ki ureja 
sektor ekološke pridelave, mora imeti za cilj 
zagotavljanje lojalne konkurence in pravilno 
delovanje notranjega trga z ekološkimi 
proizvodi ter ohranjanje in upravičevanje 
zaupanja potrošnikov v proizvode, ki so 
označeni kot ekološki. Poleg tega mora 
stremeti k zagotavljanju pogojev, pod
katerimi bo ta sektor lahko napredoval 
skladno z razvojem pridelave in trga.

(3) Zakonodajni okvir Skupnosti, ki ureja 
sektor ekološke pridelave, mora imeti za cilj 
zagotavljanje lojalne konkurence in pravilno 
delovanje notranjega trga z ekološkimi 
proizvodi ter ohranjanje in upravičevanje 
zaupanja potrošnikov v proizvode, ki so 
označeni kot ekološki. Poleg tega mora 
stremeti k zagotavljanju pogojev, pod 
katerimi bo ta sektor lahko napredoval 
skladno z razvojem pridelave in trga, pa tudi 
s trajnostnim okoljskim razvojem.

Obrazložitev

Ekološka pridelava se lahko razvija s pomočjo inovativnih zakonodajnih ukrepov, usklajenih 
ne samo s tržno politiko, temveč tudi s trajnostnim razvojem.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 8

(8) Z novimi tehnikami in snovmi, ki so 
primernejše za ekološko pridelavo, se mora 
razvoj ekološke pridelave še pospešiti.

(8) Z novimi tehnikami in snovmi, ki so 
primernejše za ekološko pridelavo, se mora 
razvoj ekološke pridelave na osnovi 
vpeljanih najboljših praks še pospešiti.

Obrazložitev

Upoštevati je treba številne poskuse z ekološkim kmetijstvom v zadnjih letih, da bi utrdili najboljšo 
prakso in ponudili možnosti za trajno rast še posebej ekološkim kmetovalcem začetnikom.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 9
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(9) Gensko spremenjeni organizmi (GSO) in 
proizvodi, pridobljeni iz GSO ali z GSO, so 
nezdružljivi s pojmovanjem ekološke 
pridelave in predstavo potrošnikov o 
ekoloških proizvodih. Zato jih ni dovoljeno 
namerno uporabljati v ekološkem 
kmetovanju ali pri predelavi ekoloških 
proizvodov.

(9) Gensko spremenjeni organizmi (GSO) in 
proizvodi, pridobljeni iz GSO ali z GSO, so 
nezdružljivi z ekološko pridelavo in niso v 
skladu s predstavo potrošnikov o ekoloških 
proizvodih. Zato jih ni dovoljeno namerno 
uporabljati v ekološkem kmetovanju ali pri 
predelavi ekoloških proizvodov: izogniti se 
je treba naključni kontaminaciji zaradi 
bližine proizvodnje z GSO. 

Obrazložitev

Ne glede na to, ali gre za semena ali proizvode, morajo biti GSO v ekološki pridelavi 
prepovedani: kontaminacija je lahko naključna, izhaja lahko iz bližine konvencionalnih 
pridelkov, če so bili GSO, četudi v omejenem obsegu, pri njih dovoljeni. Takšno možnost je 
treba v celoti odvrniti, da bi zavarovali ekološko pridelavo in zagotovili, da bodo z njo 
povezano visoko kakovost potrošniki še naprej pravilno dojemali. 

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 9 a (novo)

(9a) Uporaba pesticidov je z ekološko 
pridelavo nezdružljiva.

Obrazložitev

Predlog spremembe, razumljiv sam po sebi, usklajen z uvodnimi izjavami 10 – 13, ki se 
nanašajo na izključno uporabo obnovljivih virov, večletno rotacijo pridelkov in skladnost 
dodatnih gnojil z ekološko pridelavo. 

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 18

(18) Dokler Skupnost ne sprejme pravil 
pridelave za ribogojstvo, morajo imeti 
države članice možnost, da predvidijo 
uporabo nacionalnih standardov, oziroma če 
teh ni, zasebnih standardov, ki jih 
sprejemajo ali priznavajo države članice. Da 
pa ne bi prišlo do motenj na notranjem trgu, 
mora vsaka država članica obvezno 
priznavati standarde druge države članice na 
tem področju.

(18) Dokler Skupnost ne sprejme pravil 
pridelave za ribogojstvo, morajo imeti 
države članice možnost, da predvidijo 
uporabo nacionalnih standardov, oziroma če 
teh ni, zasebnih standardov, ki jih 
sprejemajo ali priznavajo države članice. Da 
pa ne bi prišlo do motenj na notranjem trgu, 
mora vsaka država članica, dokler se 
postopki ne uskladijo, obvezno priznavati 
standarde druge države članice na tem 
področju. 
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Obrazložitev

Pravila Skupnosti, ki se nanašajo na ribogojstvo, bi se morala kar najhitreje vključiti v 
uredbo. Dokler se to ne zgodi, bi bilo dobrodošlo priznavanje standardov, veljavnih v državah 
članicah, saj bi to omogočilo skladnost s posebnimi cilji ekološke pridelave. 

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 19

(19) Predelani ekološki proizvodi morajo 
biti pridelani s postopki predelave, ki 
zagotavljajo, da se ekološka celovitost in 
temeljne značilnosti proizvoda ohranjajo na 
vseh stopnjah proizvodne verige. 

(19) Predelani ekološki proizvodi morajo 
biti pridelani s postopki predelave, ki 
zagotavljajo, da se ekološka celovitost in 
temeljne značilnosti proizvoda ohranjajo na 
vseh stopnjah proizvodne verige. V zadnjih 
letih povečana komercialna dostopnost 
sestavin, pridobljenih z ekološkim 
kmetovanjem, bo pomagala doseči ta cilj. 

Obrazložitev

Visoko kakovost in 'biološko celovitost' proizvodov v vsaki posamezni fazi pridelave bo 
spodbujalo dejstvo, da postajajo ekološko pridelane sestavine na trgu vse bolj dostopne.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 20

(20) Komercialna dostopnost sestavin 
ekološkega kmetijskega izvora se je v 
zadnjih letih povečala, zato je mogoče 
uporabo neekoloških sestavin v ekološki 
predelani hrani in krmi še bolj omejiti.

črtano

Obrazložitev

Ohlapno formulirana omejitev uporabe neorganskih sestavin je v nasprotju s potrebo 
ekoloških kmetovalcev, da za celotno pridelovalno verigo predvidijo uporabo naravno 
pridobljenih virov, kot je to opisano v predhodnih uvodnih izjavah in poudarjeno tudi v 
načelih, na katerih temelji ekološka pridelava.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 22
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(22) Pri ekoloških proizvodih je pomembno 
ohranjati zaupanje potrošnikov vanje. 
Izjeme, ko se zahteve, ki veljajo za ekološko 
pridelavo, ne upoštevajo, morajo biti zato 
strogo omejene na primere, kjer je uporaba 
manj omejujočih pravil utemeljena.

črtano

Obrazložitev

Zaupanja potrošnikov se ne sme omajati. Zahteve za ekološke proizvode ne dovoljujejo izjem. 
Prilagodljivi postopki pridelave se lahko dovolijo v omejenih primerih, pod pogojem, da 
vsakokrat služijo izpolnjevanju standardov ekološke pridelave, omenjenih v uvodni izjavi 21.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 25

(25) Da bi na trgu celotne Skupnosti 
zagotovili jasnost, mora biti za vse ekološke 
proizvode, proizvedene v Skupnosti, 
obvezna preprosta standardna navedba, vsaj 
kjer ti proizvodi ne nosijo logotipa ekološke 
pridelave Skupnosti. Možnost uporabe 
navedbe velja tudi za ekološke proizvode, 
uvožene iz tretjih držav, vendar ni obvezna.

(25) Da bi na trgu celotne Skupnosti 
zagotovili jasnost, mora biti za vse ekološke 
proizvode, proizvedene v Skupnosti, 
obvezna preprosta standardna navedba, vsaj 
kjer ti proizvodi ne nosijo logotipa ekološke 
pridelave Skupnosti. Možnost uporabe 
navedbe velja tudi za ekološke proizvode, 
uvožene iz tretjih držav.

Obrazložitev

Možnost sklicevanja na standarde Skupnosti, ko gre za ekološke proizvode, ponuja priložnost 
in jamstvo trgovcem na drobno iz tretjih držav in proizvajalcem takšnih proizvodov, pa tudi 
potrošnikom EU.

Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 27

(27) V ekološki pridelavi je prepovedana 
namerna uporaba GSO. Zaradi jasnosti in 
skladnosti ni mogoče označiti proizvoda kot 
ekološkega, če je že označen, da vsebuje 
GSO, je iz njega sestavljen ali pridobljen.

(27) V ekološki pridelavi je prepovedana 
uporaba GSO. Zaradi jasnosti in skladnosti 
ni mogoče označiti proizvoda kot 
ekološkega, če je že označen, da vsebuje 
GSO, je iz njega sestavljen ali pridobljen.

Obrazložitev

Pri ekoloških proizvodih ni dovoljena nikakršna kontaminacija z GSO.
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Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 28

(28) Da bi zagotovili, da se ekološki 
proizvodi pridelujejo v skladu z zahtevami, 
predpisani v pravnem okviru Skupnosti o 
ekološki pridelavi, je treba vse dejavnosti, ki 
jih zajema ta zakonodaja, nadzirati skozi 
celotno proizvodno verigo, in biti morajo v 
skladu s pravili iz Uredbe (ES) št. 882/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o izvajanju uradnega 
nadzora, da se zagotovi preverjanje 
skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter 
s pravili o zdravstvenem varstvu živali in 
zaščiti živali.

(28) Da bi zagotovili, da se ekološki 
proizvodi pridelujejo v skladu z zahtevami, 
predpisani v pravnem okviru Skupnosti o 
ekološki pridelavi, je treba vse dejavnosti, ki 
jih zajema ta zakonodaja, nadzirati skozi 
celotno proizvodno verigo na osnovi 
standardov ISO 65/EN 45011, posebej 
oblikovanih za ekološko kmetijstvo po vsem 
svetu v okviru akreditacijskih pogojev 
IFOAM. 

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 882/2004 ni prilagojena posebni in izvirni naravi ekološke pridelovalne 
verige in zainteresiranim stranem ne dovoljuje, da bi v celoti spremljale nadzorne postopke; ti 
pa so področje, na katerem so bili prav ekološki proizvajalci prvi, ki so uvedli modele izdaje 
spričeval za vsako fazo pridelave. Izvajanje pravil, določenih za konvencionalno kmetijstvo, 
če niso bila spremenjena v skladu s členom 63(2) Uredbe (ES) št. 882/2004 in na ta način bolj 
prilagojena posebnostim ekološke pridelave, bi pomenilo, da se za ekološke proizvode po 
nepotrebnem zahteva odobritev preko postopkov, podobnih tistim, ki veljajo za 
konvencionalne proizvode.

Predlog spremembe 14
Uvodna izjava 29

(29)V nekaterih primerih se lahko zdi 
pretirano, da bi za določene vrste 
maloprodajnih trgovcev uporabljali zahteve 
o obveščanju in nadzoru. Zato je primerno, 
da se državam članicam dovoli, da take 
izvajalce izvzamejo iz teh zahtev.

črtano

Obrazložitev

Bolje bi bilo uporabiti standarde ISO 65/EN 45011, dokler Komisija ne spremeni vsebine 
uredbe (ES) št. 882/2004. Pravila in izjeme, ki niso povezane s posebnimi odstopanji, so 
zavajajoče in neuporabne za MSP in trgovce na drobno. 
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Predlog spremembe 15
Uvodna izjava 36

(36) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Glede na to, da je zakonodaja o ekološki 
pridelavi pomemben dejavnik v okviru 
Skupne kmetijske politike, saj je tesno 
povezana z razvojem kmetijskih trgov, je 
primerno, da se jo uskladi z obstoječimi 
zakonskimi postopki, s katerimi se upravlja 
ta politika. Pooblastila, podeljena Komisiji 
po tej uredbi, se morajo zato izvajati v 
skladu z upravljalnim postopkom iz člena 4 
Sklepa 1999/468/ES. 

(36) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, 
je treba sprejeti v skladu s Sklepom 
Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o 
določitvi postopkov za uresničevanje 
Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil. 
Glede na to, da je zakonodaja o ekološki 
pridelavi pomemben osnovni dejavnik v 
okviru Skupne kmetijske politike in 
trajnostne okoljske politike, je primerno 
predvideti redno posvetovanje 
zainteresiranih strani v skladu s cilji te 
uredbe in z obstoječimi zakonskimi 
postopki, s katerimi se upravlja ta politika.  
Pooblastila, podeljena Komisiji po tej 
uredbi, se morajo zato izvajati v skladu z 
upravljalnim postopkom iz člena 4 Sklepa 
1999/468/ES. 

Obrazložitev

Izvirnost ekološke pridelave je v visoki stopnji vključenosti zainteresiranih strani in tekočem 
posvetovanju z njimi. Njihova vključenost v temeljne spremembe obstoječih tehnik in 
postopkov je pridobitev za pridelovalno verigo kot celoto.

Predlog spremembe 16
Člen 1, odstavek 1, točka (a)

(a) s pridelavo, dajanjem na trg, uvozom, 
izvozom in nadzorom ekoloških proizvodov;

(a) s pridelavo, dajanjem na trg, uvozom, 
izvozom in nadzorom ekoloških proizvodov, 
vključno z gostinskimi dejavnostmi, 
tovarniškimi gostinskimi obrati, 
gostinstvom v ustanovah, restavracijami ali 
drugimi podobnimi dejavnostmi, 
povezanimi s ponudbo hrane;

Obrazložitev

Vse več uporabnikov se preusmerja na ekološko pridelana živila bodisi za namene restavracij 
ali individualno oskrbo. Povpraševanje po ekoloških proizvodih se najbolj in predvsem 
povečuje v šolskih menzah; glede na to, da področje urejajo jasne specifikacije, ki so jih 
oblikovali javni in zasebni organi, pomeni to za ta sektor velik preobrat na notranjem trgu.
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Predlog spremembe 17
Člen 1, odstavek 2, točka (e a) (novo)

(ea) tekstilni izdelki, kozmetika in drugi 
neživilski proizvodi

Obrazložitev

Pravila, ki naj jih določa ta uredba, se morajo nanašati tudi na neživilske sektorje, še posebej 
na pralna sredstva za nego tekstila in kozmetiko.

Predlog spremembe 18
Člen 1, odstavek 3, pododstavek 2

Ne velja pa za gostinske dejavnosti, 
tovarniške menze, prehrambeno oskrbo v 
ustanovah, restavracije in druge podobne 
prehrambene storitve.

črtano

Obrazložitev

Obrazložitev je podana v predlogu spremembe k členu 14(1): če bi zgoraj omenjene sektorje 
izključili iz področja uporabe te uredbe, bi to škodovalo proizvajalcem in trgovcem na 
drobno, vključenim v dobavo ekoloških proizvodov za vse vrste oskrbe s hrano povsod, kjer 
obstaja povpraševanje. 

Predlog spremembe 19
Člen 2, točka (b)

(b) „ekološki proizvod“ pomeni kmetijski 
proizvod, ki prihaja iz ekološke pridelave;

(b) „ekološki proizvod“ pomeni kmetijski 
proizvod, ki prihaja iz ekološke pridelave, 
pri kateri niso uporabljeni ali najdeni 
nobeni pesticidi ali proizvodi GSO oziroma 
krma ali sestavine, ki v celoti ali deloma 
vsebujejo GSO;

Obrazložitev

Krepi cilje ekološkega kmetovanja in bo v pomoč potrošnikom pri razumevanju razlike med 
konvencionalnimi proizvodi in visoko kakovostnimi proizvodi, ki jih nudijo ekološki 
kmetovalci. 
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Predlog spremembe 20
Člen 3, točka (a), uvodni del

(a) S praktičnim in gospodarsko uspešnim
sistemom upravljanja kmetijstva vzpostavlja 
pridelavo raznovrstnih proizvodov s 
postopki, ki: 

S praktičnim in naravnim sistemom 
upravljanja kmetijstva vzpostavlja pridelavo 
raznovrstnih proizvodov s postopki, ki:  

Obrazložitev

Cilj ekoloških proizvajalcev je predvsem zaščititi obnovljive naravne vire: z uporabo 
ustreznih tehnik, vključno s trajnostno socialno politiko, lahko ponudijo konkurenčne 
proizvode, kakršne želi potrošnik. Vendar pa ni samo povpraševanje na trgu tisto, ki določa 
merila proizvodnje in odločitve, na osnovi katerih se širi ekološko kmetovanje: nadaljnji 
močan dejavnik je odločenost proizvajalcev, da bodo vse več zemljišč namenili trajnostnemu 
kmetovanju, kar prispeva k uravnoteženemu razvoju človeških virov.

Predlog spremembe 21
Člen 3, točka (a) (i)

(i) kar najbolj zmanjšuje negativne učinke 
na okolje;

(i) zagotavlja, da ne prihaja do nobenih 
negativnih učinkov na okolje;

Obrazložitev

Obrazložitev za predlog spremembe k uvodnemu delu člena 3(a) velja tudi tu.

Predlog spremembe 22
Člen 3, točka (a) (iv a) (novo)

(iv a) poleg doseganja gospodarskih ciljev 
zagotavlja trajnosten socialni in človekov 
razvoj.

Obrazložitev

Obrazložitev za predlog spremembe k uvodnemu delu člena 3(a)velja tudi tu.

Predlog spremembe 23
Člen 3, točka (b)

(b) Določa pridelavo hrane in drugih (b) Določa pridelavo hrane in drugih 
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kmetijskih proizvodov, ki ustreza
povpraševanju potrošnikov po blagu, 
proizvedenem z naravnimi postopki ali 
postopki, ki so primerljivi z naravnimi 
postopki, in z naravnimi snovmi.

kmetijskih proizvodov, vključno z
neživilskimi proizvodi, ki bi lahko ustrezali 
povpraševanju potrošnikov po blagu, 
proizvedenem z naravnimi postopki in z 
naravnimi snovmi.

Obrazložitev

Obrazložitev za predlog spremembe k uvodnemu delu člena 3(a) velja tudi tu.

Predlog spremembe 24
Člen 4, točka (c)

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, z 
izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

(c) GSO in proizvodi, pridobljeni iz GSO ali 
pridobljeni z GSO, se ne smejo uporabljati, z 
izjemo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini;

Obrazložitev

V skladu s cilji ekološke pridelave: GSO se ne bi smeli uporabljati.

Predlog spremembe 25
Člen 5, točka (c)

(c) uporaba neobnovljivih virov in sredstev, 
ki ne izvirajo s kmetije same, se mora 
čimbolj zmanjšati;

(c) uporabi neobnovljivih virov in 
sredstvom, ki ne izvirajo s kmetije same, se 
je treba izogniti;

Obrazložitev

V skladu s cilji ekološke pridelave: neželenim učinkom bi se bilo treba izogniti.

Predlog spremembe 26
Člen 5, točka (n)

(n) proizvodnja iz ribogojstva mora čimbolj 
zmanjšati negativni učinek na vodno okolje;

(n) proizvodnja iz ribogojstva se mora 
izogniti vsakršnemu možnemu  
negativnemu učinku na vodno okolje;



PE 370.326v03-00 14/20 PA\610878SL.doc

SL

Obrazložitev

V skladu s cilji ekološke pridelave: neželenim učinkom bi se bilo treba izogniti.

Predlog spremembe 27
Člen 5, točka (o)

(o) krma, ki se uporablja v ribogojstvu, 
prihaja iz trajnostnega ribištva ali je v osnovi 
sestavljena iz sestavin ekološkega 
kmetijskega izvora in naravnih snovi 
nekmetijskega izvora;

(o) krma, ki se uporablja v ribogojstvu, 
prihaja iz trajnostnega ribištva ali je v osnovi 
sestavljena iz sestavin ekološkega 
kmetijskega izvora in naravnih snovi 
nekmetijskega izvora v skladu z 
nacionalnimi ekološkimi standardi, kot so 
jih določili pristojni nacionalni organi;

Obrazložitev

Dokler Komisija ne uskladi novih Standardov Skupnosti za ribogojstvo, morajo sestavine in 
krma natančno ustrezati nacionalnim določbam.

Predlog spremembe 28
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

1a. Oznake na nalepkah, ki spremljajo 
proizvode ali sestavine ali kakšen drug 
spremljajoči dokument, kakorkoli povezan 
z dokazi o prisotnosti GSO, niso primerni 
za jamčenje kakovosti ekoloških proizvodov 
in se jim je zato treba izogniti. 

Obrazložitev

Glede na njihovo izvirnost in raznolikost v primerjavi s konvencionalnimi proizvodi, ekoloških 
proizvodov, ko gre za določitev praga za (četudi nizko) namerno kontaminacijo z GSO, ni 
mogoče uskladiti z zahtevami, ki se nanašajo na konvencionalne proizvode. Za ekološke 
proizvode ni sprejemljiv noben prag:  ne smejo vsebovati GSO. 

Predlog spremembe 29
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 

Kjer kmetje za pridelavo ekološke hrane ali 
krme uporabljajo proizvode, kupljene od 
tretjih strank, morajo od prodajalca 
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zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili pridobljeni z GSO.

zahtevati, da potrdi, da dobavljeni proizvodi 
niso bili v celoti ali deloma pridobljeni z 
GSO.

Obrazložitev

Obrazložitev za predlog spremembe, ki vstavlja nov pododstavek 1a v člen 7(2), velja tudi tu.

Predlog spremembe 30
Člen 13, odstavek 4, pododstavek 2

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili 
pridobljeni z GSO.

Če pridelovalci krme uporabljajo za 
pridelavo krme za ekološko živinorejo 
sestavine in dodatke, kupljene od tretjih 
strank, morajo od prodajalca zahtevati, da 
potrdi, da dobavljeni proizvodi niso bili v 
celoti ali deloma pridobljeni z GSO.

Obrazložitev

Obrazložitev za predlog spremembe, ki vstavlja nov pododstavek 1a v člen 7(2), velja tudi tu.

Predlog spremembe 31
Člen 16, odstavek 1

1. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s pogoji iz odstavka 
2 ter cilji in načeli iz Naslova II predvidi 
odobritev izjem pravil pridelave, ki so 
predpisana v poglavjih 1 do 3.

1. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 31(2) in v skladu s pogoji iz odstavka 
2 ter cilji in načeli iz Naslova II predvidi 
odobritev izjem pravil pridelave, ki so 
predpisana v poglavjih 1 do 3. Ta 
prilagodljivost bo začasna oziroma v 
glavnem prilagojena geografskim 
omejitvam ter bo predmet redne razprave in 
ocene, ki bosta vključevali vse zadevne 
zainteresirane strani, da bi se na ta način 
izognili izkrivljanju trgovine.

Obrazložitev

Koncept prilagodljivosti vključuje temeljito razpravo o tem, kako ga je možno izvajati, ne da 
bi izkrivljali trg, omajali zaupanje potrošnikov ali kršili načela ekološkega kmetovanja. Za 
ekološke proizvajalce in njihove predstavnike bo bistvenega pomena, da bodo dejavno 
sodelovali v tem procesu. 
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Predlog spremembe 32
Člen 17, odstavek 3

3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 
pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki nosi
oznako, iz katere je razvidno, da vsebuje 
GSO, je sestavljen ali pridobljen iz GSO .

3. Izrazi iz Priloge I, njihove izpeljanke ali 
pomanjševalnice se ne smejo niti posamezno 
niti skupaj uporabljati za proizvod, ki nosi
oznako, iz katere je razvidno, da vsebuje 
GSO, je sestavljen ali pridobljen iz GSO ali 
kjer obstajajo dokazi, da so GSO celo 
zastrupili uporabljeni proizvod, sestavino 
ali krmo: nikakršna prisotnost GSO, kot je 
to mogoče pri konvencionalnih proizvodih, 
ni dovoljena.

Obrazložitev

Ekološki proizvajalci pozivajo in potrošniki povprašujejo po sporočilih, ki ne bi bila 
zavajajoča ali napačna, ko gre za namerno ali naključno prisotnost GSO v ekoloških 
proizvodih, saj bi ti morali biti celo zaščiteni pred njihovo prisotnostjo. 

Predlog spremembe 33
Člen 17, odstavek 3 a (novo)

3a. V tej uredbi prag označevanja za GSO, 
kot je določen v Uredbi 2001/18/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
marca 2001 o namerni izpustitvi gensko 
spremenjenih organizmov v okolje, ne 
velja. 
____

UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 
(UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

Obrazložitev

Krepi obrazložitev k členu 17(3), s tem da ščiti posebno naravo ekoloških proizvodov in 
navaja zahtevo, da ti ne smejo vsebovati prav nobenih GSO.

Predlog spremembe 34
Člen 18, odstavek 4
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4. Za proizvode, ki so uvoženi iz tretjih 
držav, uporaba označb iz odstavka 1 ni 
obvezna.

4. Za proizvode, ki so uvoženi iz tretjih 
držav, se uporaba označb iz odstavka 1 
spodbuja, da bi se na ta način izognili 
zavajanju evropskega potrošnika pri 
njegovi/njeni izbiri in razumevanju.

Obrazložitev

Kot v uvodni izjavi 28, naj bi bilo tudi s tem ekološkim proizvajalcem iz tretjih držav 
omogočeno, da izpolnjujejo standarde EU, za kar prejmejo potrdila, zato da bi v njihovih 
državah uporabljali enakovredne proizvodne postopke. 

Predlog spremembe 35
Člen 20

Člen 20 črtano
Trditve na oznakah in v oglasih

1. Na oznakah in pri oglaševanju ni 
dovoljeno uporabiti splošnih trditev, da je 
določena skupina zasebnih ali nacionalnih 
ekoloških standardov strožja, bolj ekološka 
ali kako drugače boljša od pravil, 
predpisanih s to uredbo, ali od katerih koli 
drugih ekoloških standardov. 
Vendar pa se sme označbe, ki se nanašajo 
na specifične elemente postopka pridelave 
za določen proizvod, na oznakah in v 
oglaševanju uporabljati samo pod pogojem, 
da so to resnične navedbe dejstev in so tudi 
sicer skladne s splošnimi zahtevami glede 
označevanja iz Direktive 2000/13/ES.
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, da zagotovijo skladnost s pogoji, 
določenimi v tem členu.
3. Komisija lahko skladno s postopkom iz 
člena 31(2) sprejme ukrepe, da bi 
zagotovila skladnost s tem členom.

Obrazložitev

Ekoloških proizvodov ni potrebno urejati s preveč predpisi: dovolj so tržna pravila, ko gre za 
potrošnike, pa dodatni zasebni sistemi izdajanja potrdil ne bi pripomogli niti k boljšemu 
razumevanju niti k večjemu zaupanju. 
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Predlog spremembe 36
Člen 22, odstavek 1

1. Države članice v skladu z določbami, 
predpisanimi v Uredbi (ES) št. 882/2004, 
določijo sistem nadzora, ki velja za 
dejavnosti iz člena 1(3) te uredbe.

1. Države članice določijo sistem nadzora, ki 
velja za dejavnosti iz člena 1(3) na vseh 
stopnjah ekološke verige v skladu s 
standardi ISO 65/EN 45011, oblikovanimi 
posebej za ekološko kmetovanje v 
svetovnem merilu in v okviru 
akreditacijskih pogojev IFOAM.

Obrazložitev

Sistem nadzora, določen z Uredbo (ES) št. 882/2004, ni najboljši način za zagotavljanje 
različnih standardov kakovosti, povezanih z ekološkimi proizvodi: določbe o pogostosti 
kontrol in o nalogah, dodeljenih pristojnim organom, so koristne, vendar mora biti izhodišče 
učinkovito izvajanje standardov Vodila ISO 65/45011.

Predlog spremembe 37
Člen 22, odstavek 5

5. Odobreni nadzorni organi omogočijo 
pristojnim organom dostop do svojih pisarn 
in prostorov in zagotovijo vse informacije in 
pomoč, za katere pristojni organi menijo, da 
so potrebne za izpolnjevanje svojih 
obveznosti v skladu s tem členom.

5. Odobreni nadzorni organi in predstavniki 
zadevnih zainteresiranih strani, ki morajo 
biti polno vključeni v ta postopek, 
sodelujejo s pristojnimi organi in zagotovijo 
dostop do svojih pisarn in prostorov in vse 
informacije in pomoč, za katere pristojni 
organi menijo, da so potrebne za 
izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s 
tem členom.

Obrazložitev

Zaradi preglednosti poudarja pomen udeležbe pri sprejemanju odločitev in preverjanje, 
dopušča pa tudi najboljšo prakso, ki so jo v preteklih letih uporabljali ekološki kmetovalci.

Predlog spremembe 38
Člen 22, odstavek 5

1. Pristojni organ in odobreni nadzorni 
organi lahko izdajajo potrdila izvajalcem, ki 
so vključeni v nadzorni sistem, vključno s 
pravico, da se njihovi znaki skladnosti 
uporabljajo z ekološkimi standardi.

1. Pristojni organ in odobreni nadzorni 
organi lahko, ob posvetovanju z zadevnimi 
zainteresiranimi stranmi, izdajajo potrdila 
izvajalcem, ki so vključeni v nadzorni 
sistem, vključno s pravico, da se njihovi 
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znaki skladnosti uporabljajo z ekološkimi 
standardi.

Obrazložitev

Ekološki kmetovalci želijo biti vključeni v sprejemanje odločitev in v nove tehnologije za 
postopke izdajanja potrdil: nadzorni organi Komisije in pristojni nacionalni organi morajo 
upoštevati njihovo dokazano sposobnost, da vzpostavijo verodostojne, inovativne sisteme 
samoizdajanja potrdil.

Predlog spremembe 39
Člen 24, odstavek 3 a (novo)

3a. Organizirajo se redne predstavitve 
zainteresiranih strani, zato da se prizna in 
izpostavi pomembna vloga ekoloških 
kmetovalcev pri sprejemanju odločitev in 
postopku izdajanja potrdil.

Obrazložitev

Treba je najti načine, kako ekološkim pridelovalcem omogočiti stalno vključenost v 
sprejemanje odločitev in v nove tehnologije za postopke izdajanja potrdil: Nadzorni organi 
Komisije in pristojni nacionalni organi morajo ustrezno upoštevati njihovo dokazano 
sposobnost, da vzpostavijo verodostojne, inovativne sisteme samoizdajanja potrdil.

Predlog spremembe 40
Člen 26

Na zahtevo, ustrezno utemeljeno s potrebo, 
da bi zagotovili, da je bil izdelek proizveden 
v skladu s to uredbo, si pristojni in nadzorni 
organi z drugimi pristojnimi in nadzornimi 
organi izmenjujejo pomembne informacije o 
rezultatih svojega nadzora. Informacije si 
lahko izmenjujejo tudi na lastno pobudo.

Na zahtevo, ustrezno utemeljeno s potrebo, 
da bi zagotovili, da je bil izdelek proizveden 
v skladu s to uredbo, si pristojni organi, 
predstavniki nacionalnih in evropskih 
zainteresiranih strani, vključeni v 
sprejemanje odločitev, in nadzorni organi z 
drugimi pristojnimi in nadzornimi organi 
izmenjujejo pomembne informacije o 
rezultatih svojega nadzora. Informacije si 
lahko izmenjujejo tudi na lastno pobudo.

Obrazložitev

Obrazložitve za predloge sprememb k členu 24 veljajo tudi tu, da se zagotovi vključenost in 
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dejavno sodelovanje kmetovalcev ter njihovo posebno znanje in izkušnje.

Predlog spremembe 41
Člen 31, odstavek 1 a (novo)

1a. Odbor zagotovi redno posvetovanje in 
sodelovanje s predstavniki ekoloških 
proizvajalcev in predstavniki potrošnikov z 
namenom, da se dosledno izpolnjujejo cilji 
ekološkega kmetovanja, določeni v členu 3, 
in sicer s tem, da se jih vključi v 
posodabljanje in izvajanje ustreznih tehnik 
v skladu s cilji in načeli, navedenimi v 
Naslovu II te uredbe.

Obrazložitev

Udeležba predstavnikov ekoloških kmetovalcev pri sprejemanju odločitev dejansko 
predstavlja izvirno izhodišče in inovacijo, ko gre za uporabo uredbe: najboljša praksa in 
zanesljive ter preizkušene inovativne metode lahko le izboljšajo sprejemanje odločitev kot 
celoto, odgovornost za organizacijo tega pa mora prevzeti Komisija.


