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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag omfattar två förslag till förordning. Det första förslaget gäller en ny 
ram för ekologiskt jordbruk med uppdaterade mål och principer för att öka denna sektors 
betydelse på den inre marknaden. Det andra förslaget gäller en tillfällig anpassning och ett
tillfälligt undantag fram till den 1 januari 2009, eftersom tidsplanen för genomförandet av det 
första förslaget är mycket snäv, för att inte skapa snedvridningar på marknaden och garantera 
rättvisa handelsvillkor med de operatörer eller producenter i tredjeländer som levererar 
ekologiska produkter till EU:s konsumenter.

Kommissionens förslag är välkommet och kommer att bidra till att utveckla harmoniserade 
normer inom det ekologiska jordbruket. Efterfrågan inom denna sektor har ökat under de 
senaste åren, särskilt efterfrågan på ekologiska produkter till institutionell catering enligt 
mycket strikta upphandlingsvillkor som fastställts av offentliga eller privata myndigheter. 
Tillämpningsområdet för detta förslag måste därför utvidgas till att omfatta dessa områden.

Ekologiska producenter är dock inte enbart inriktade på marknaden och på att leverera 
konkurrenskraftiga och mycket uppskattade produkter, både livsmedel och 
icke-livsmedelsprodukter (t.ex. textilier eller kosmetika), utan deras huvudsakliga mål är att 
skydda den mark som utnyttjas av jordbruket för att säkra en hållbar utveckling och begränsa
risker som erosion, översvämningar och andra naturkatastrofer. Tack vare deras kapacitet och 
sakkunskap i fråga om bästa metoder för att förbättra markbördigheten och djurens 
välbefinnande kan de därför erbjuda konkurrenskraftiga produkter och samtidigt garantera 
den sociala utvecklingen av EU:s landsbygd.

Konsumenternas intresse för dessa produkter kräver att helt andra kvalitetsnormer tillämpas 
än de som gäller för traditionella jordbruksprodukter. Den totala avsaknaden av pesticider och 
GMO är ett grundläggande villkor: ingen oavsiktlig förorening bör tolereras. Märkningen av 
de ekologiska produkterna skall överensstämma med dessa mål. Ingen toleransnivå 
beträffande förekomsten av GMO bör införas. GMO måste till varje pris undvikas med 
hänsyn till en eventuell samexistens med andra jordbruksarealer där GMO delvis tillåts eller 
tolereras. Slutligen bör kvalitetskontroller och utvärdering av nya eller innovativa metoder för 
certifiering av ekologiska produkter i större utsträckning hänvisa till bästa fastställda metoder,
med deltagande av och regelbundna samråd med producenterna, samt till ISO 65/EN 45011,
än till förordning (EG) nr 882/2004 som föreskriver traditionella kontroller, även om 
kommissionen inom den närmaste framtiden skulle föreslå uppdaterade undantag som särskilt 
gäller för den ekologiska produktionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för jordbruk och 
landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 1

(1) Ekologisk produktion är ett övergripande 
system för jordbruksverksamhet och 
livsmedelsproduktion där man kombinerar 
bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, 
bevarande av naturresurserna, tillämpning av 
stränga djurskyddskrav och en produktion 
som motsvarar förväntningarna från de 
konsumenter som föredrar produkter som 
har producerats med användning av 
naturliga ämnen och processer. Den 
ekologiska produktionsmetoden spelar 
därigenom en dubbel roll i samhället; den 
försörjer en särskild marknad där 
konsumenterna efterfrågar ekologiska 
produkter och den levererar varor som bidrar 
till miljö- och djurskyddet, liksom till 
landsbygdsutvecklingen.

(1) Ekologisk produktion är ett övergripande 
system för jordbruksverksamhet och 
livsmedelsproduktion där man kombinerar 
bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, 
bevarande av naturresurserna och
tillämpning av stränga djurskyddskrav och 
strävar efter att förbättra markens 
bördighet med naturliga medel och säkra 
en produktion som motsvarar 
förväntningarna från de konsumenter som 
föredrar produkter som har producerats med 
användning av naturliga ämnen och 
processer. Den ekologiska 
produktionsmetoden spelar därigenom flera
positiva roller: den försörjer inte enbart en 
särskild marknad där konsumenterna 
efterfrågar ekologiska produkter, samtidigt 
som den levererar varor som inte 
uteslutande begränsas till 
livsmedelssektorn, utan den levererar också 
och framför allt varor som bidrar till miljö-
och djurskyddet, liksom till utvecklingen av 
samhällena i landsbygdsområdena.

Motivering

Det främsta målet för de ekologiska odlarna är att säkra markens naturliga bördighet genom 
att tillämpa bästa tillgängliga metoder i miljömässigt och socialt hänseende. Med stöd av 
dessa metoder kan de leverera en konkurrenskraftig produkt, vilket efterfrågas av ett växande 
antal konsumenter.

Ändringsförslag 2
Skäl 2

(2) Den ekologiska jordbrukssektorns 
betydelse ökar i de flesta medlemsstater. 
Särskilt har efterfrågan från konsumenterna 
ökat avsevärt. De senaste årens reformer av 

(2) Den ekologiska jordbrukssektorns 
betydelse ökar i de flesta medlemsstater. 
Särskilt har efterfrågan från konsumenterna 
ökat avsevärt. De senaste årens reformer av 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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den gemensamma jordbrukspolitiken, med 
betoningen på marknadspolitik och behovet 
av att producera kvalitetsprodukter för att 
möta efterfrågan kommer sannolikt att 
stimulera marknaden för ekologiska
produkter ytterligare. Mot den bakgrunden 
spelar lagstiftningen om ekologisk 
produktion en allt viktigare roll i 
jordbrukspolitiken, och är nära lierad med 
utvecklingen inom jordbrukssektorn.

den gemensamma jordbrukspolitiken, med 
betoningen på marknadspolitik och behovet 
av att producera kvalitetsprodukter för att 
möta efterfrågan kommer sannolikt att 
stimulera marknaden för ekologiska 
produkter ytterligare. Mot den bakgrunden 
spelar lagstiftningen om ekologisk 
produktion en allt viktigare roll i 
jordbrukspolitiken, och är nära lierad med 
utvecklingen inom jordbrukssektorn och 
knuten till skydd av mark som utnyttjas av 
jordbruket.

Motivering

Skydd av mark och en konsekvent förbättring av arealer som skall användas till ekologisk 
produktion är också nära knutet till utvecklingen av politiken för jordbruksmarknaderna.

Ändringsförslag 3
Skäl 3

(3) Gemenskapens rättsliga ramar inom 
sektorn för ekologisk produktion bör 
formuleras så att man uppnår målet att skapa 
rättvis konkurrens och en välfungerande inre 
marknad för ekologiska produkter, samtidigt 
som man bibehåller och lever upp till 
konsumenternas förtroende för produkter 
med en märkning som anger att de är 
ekologiska. De bör också syfta till att skapa 
förutsättningar för sektorn att utvecklas i takt 
med produktionen och utvecklingen på 
marknaden.

(3) Gemenskapens rättsliga ramar inom 
sektorn för ekologisk produktion bör 
formuleras så att man uppnår målet att skapa 
rättvis konkurrens och en välfungerande inre 
marknad för ekologiska produkter, samtidigt 
som man bibehåller och lever upp till 
konsumenternas förtroende för produkter 
med en märkning som anger att de är 
ekologiska. De bör också syfta till att skapa 
förutsättningar för sektorn att utvecklas i takt 
med produktionen och utvecklingen på 
marknaden och en hållbar miljöutveckling.

Motivering

Ekologisk produktion kan utvecklas tack vare innovativ förnyad lagstiftning som inte enbart 
är i linje med marknadsutvecklingen utan som även främjar en hållbar utveckling.

Ändringsförslag 4
Skäl 8

(8) Utvecklingen av den ekologiska 
produktionen bör också underlättas, i 
synnerhet genom att man uppmuntrar till 
användning av ny teknik och nya ämnen 

(8) Utvecklingen av den ekologiska 
produktionen bör också underlättas, på 
grundval av bästa fastställda metoder, i 
synnerhet genom att man uppmuntrar till 
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som är bättre lämpade för ekologisk 
produktion. 

användning av ny teknik och nya ämnen 
som är bättre lämpade för ekologisk 
produktion. 

Motivering

Hänsyn måste tas till de stora erfarenheter som de ekologiska jordbrukarna uppnått under de 
senaste åren, så att bästa metoder kan fastställas och långsiktiga perspektiv kan säkras för 
nya ekologiska jordbrukare.

Ändringsförslag 5
Skäl 9

(9) Genetiskt modifierade organismer 
(GMO) och produkter som har framställts av 
eller som innehåller GMO är inte förenliga 
med begreppet ekologisk odling eller 
konsumenternas uppfattning om vad som 
utgör en ekologisk produkt. GMO bör därför 
inte avsiktligt användas i det ekologiska 
jordbruket eller vid bearbetning av 
ekologiska produkter. 

(9) Genetiskt modifierade organismer 
(GMO) och produkter som har framställts av 
eller som innehåller GMO är inte förenliga 
med ekologisk odling eller konsumenternas 
uppfattning om vad som utgör en ekologisk 
produkt. GMO bör därför inte avsiktligt 
användas i det ekologiska jordbruket eller 
vid bearbetning av ekologiska produkter. 
Oavsiktlig förorening till följd av 
samexistens med 
GMO-produktionsområden bör undvikas.

Motivering

Användning av GMO både i förbindelse med utsäde och produkter måste förbjudas i 
ekologisk produktion. All oavsiktlig förorening till följd av samexistens med konventionella 
jordbruksområden där GMO är delvis tillåtna måste undvikas för att skydda ekologiska 
produkter och ge konsumenterna en riktig uppfattning av en högkvalitetsprodukt.

Ändringsförslag 6
Skäl 9a (nytt)

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

Motivering

Ingen motivering behövs. Ändringsförslaget överensstämmer helt med skälen 10–13 om 
användningen av förnybara resurser, fleråriga system för växtföljd och gödningsmedel som 
är förenliga med ekologisk produktion.
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Ändringsförslag 7
Skäl 18

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

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

Motivering

Gemensamma regler för vattenbruk bör snarast möjligt integreras i denna förordning, 
samtidigt som ett ömsesidigt erkännande av befintliga normer i medlemsstaterna accepteras
för att under en övergångsperiod säkra överensstämmelse med målen för den ekologiska 
produktionen.

Ändringsförslag 8
Skäl 19

(19) Ekologiska bearbetade produkter bör 
framställas med hjälp av metoder som 
garanterar att produktens ekologiska 
integritet och centrala egenskaper bibehålls 
genom alla steg i produktionskedjan. 

(19) Ekologiska bearbetade produkter bör 
framställas med hjälp av metoder som 
garanterar att produktens ekologiska 
integritet och centrala egenskaper bibehålls 
genom alla steg i produktionskedjan. Den 
ökade tillgängligheten av ingredienser från 
ekologiskt jordbruk under de senaste åren 
kommer att bidra till att uppnå detta mål.

Motivering

Garantier för en hög kvalitet och helt ekologiska produkter i alla faser av produktionskedjan 
säkras genom ökad tillgänglighet av ekologiska ingredienser på marknaden.

Ändringsförslag 9
Skäl 20

(20) Ekologiska jordbruksingredienser har 
blivit mer tillgängliga på marknaden under 
de senaste åren, och därför är det möjligt 

utgår
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att ytterligare inskränka användningen av 
icke-ekologiska ingredienser i ekologiska 
bearbetade livsmedel och foder. 

Motivering

En generell inskränkning av användningen av icke-ekologiska ingredienser är inte förenlig 
med de ekologiska jordbrukarnas planeringsbehov. I enlighet med ovannämnda skäl, vilket 
också understryks i principerna för ekologisk produktion, skall hela produktionen ske med 
hjälp av tillgängliga naturresurser.

Ändringsförslag 10
Skäl 22

(22) Det är viktigt att bibehålla 
konsumenternas förtroende för ekologiska 
produkter. Undantag från de krav som 
tillämpas på ekologiska produkter bör 
därför vara strängt begränsade till fall där 
det bedöms vara motiverat att tillämpa 
mindre restriktiva regler. 

utgår 

Motivering

Konsumenternas förtroende måste bibehållas. Det bör inte beviljas undantag från de krav
som tillämpas på ekologiska produkter, men det bör ges möjlighet till en viss flexibilitet vid 
tillämpningen av produktionsreglerna i syfte att nå de gemensamma ekologiska normer som 
anges i skäl 21.

Ändringsförslag 11
Skäl 25

(25) För att skapa klarhet inom hela 
gemenskapen bör en enkel och 
standardiserad hänvisning göras obligatorisk 
för alla ekologiska produkter som 
producerats i gemenskapen, åtminstone om 
dessa produkter inte har gemenskapens 
ekologiska produktionslogotyp. 
Hänvisningen bör också kunna användas för 
ekologiska produkter från tredjeländer, men 
detta bör inte vara obligatoriskt. 

(25) För att skapa klarhet inom hela 
gemenskapen bör en enkel och 
standardiserad hänvisning göras obligatorisk 
för alla ekologiska produkter som 
producerats i gemenskapen, åtminstone om 
dessa produkter inte har gemenskapens 
ekologiska produktionslogotyp. 
Hänvisningen bör också kunna användas för 
ekologiska produkter från tredjeländer. 
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Motivering

Användningen av en standardiserad EU-hänvisning för ekologiska produkter från 
tredjeländer är en möjlighet och en garanti både för konsumenterna i EU och för producenter 
och försäljare av ekologiska produkter i tredjeländer.

Ändringsförslag 12
Skäl 27

(27) Avsiktlig användning av GMO i
ekologisk produktion är förbjuden. För att 
skapa klarhet och konsekvens bör det inte 
vara möjligt att märka en produkt som 
ekologisk om det av märkningen också 
framgår att den innehåller GMO, består av 
GMO eller producerats av GMO.

(27) Användning av GMO i ekologisk 
produktion är förbjuden. För att skapa 
klarhet och konsekvens bör det inte vara 
möjligt att märka en produkt som ekologisk 
om det av märkningen också framgår att den 
innehåller GMO, består av GMO eller 
producerats av GMO.

Motivering

Ekologiska produkter får absolut inte förorenas med GMO.

Ändringsförslag 13
Skäl 28

(28) För att se till att ekologiska produkter 
framställs enligt de krav som fastställs i 
gemenskapens lagstiftning om ekologisk 
produktion bör all verksamhet som omfattas 
av den lagstiftningen kontrolleras längs hela 
produktionskedjan och uppfylla de regler 
som fastställs genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av 
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för 
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden 
av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd.

(28) För att se till att ekologiska produkter 
framställs enligt de krav som fastställs i 
gemenskapens lagstiftning om ekologisk 
produktion bör all verksamhet som omfattas 
av den lagstiftningen kontrolleras längs hela 
produktionskedjan på grundval av 
ISO 65/EN 45011 som särskilt utvecklats 
för ekologiskt jordbruk på internationellt 
plan inom ramen för IFOAM:s 
ackrediteringskriterier.



PE 370.326v03-00 10/20 PA\610878SV.doc

SV

Motivering

Förordning (EG) nr 882/2004 är inte lämplig när det gäller den ekologiska produktionens 
särdrag och garanterar inte de berörda intressenternas fulla deltagande i 
kontrollprocesserna, där de ekologiska producenterna var först med att tillämpa certifiering i 
alla faser av produktionen. Tillämpningen av bestämmelser som fastställts för det 
konventionella jordbruket, om de inte ändras i enlighet med förslaget i artikel 63.2 i 
förordning (EG) nr 882/2004 så att de tar hänsyn till den ekologiska produktionens specifika 
karaktär, kommer att innebära att det för ekologiska produkter införs en onödig process för 
godkännande, jämförbar med den som gäller för konventionella produkter.

Ändringsförslag 14
Skäl 29

(29) I vissa fall kan det verka 
oproportionerligt att tillämpa krav på 
anmälan och kontroll för vissa typer av 
detaljhandlare. Det är därför lämpligt att 
ge medlemsstaterna möjlighet att undanta 
sådana aktörer från dessa krav.

utgår

Motivering

Normerna i ISO 65/EN 45011 bör tillämpas i väntan på att kommissionen gör en konsekvent 
ändring av förordning (EG) nr 882/2004. Otydliga bestämmelser och undantag, som inte 
gäller specifika undantag, är vilseledande och onödiga för de små och medelstora företagen
och för detaljhandlarna.

Ändringsförslag 15
Skäl 36

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

(36) De åtgärder som är nödvändiga för 
genomförandet av den här förordningen bör 
antas i enlighet med rådets 
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om 
de förfaranden som skall tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter. Eftersom 
lagstiftningen om ekologisk produktion är en 
viktig grundläggande del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken och för en 
hållbar miljöpolitik, är det lämpligt att 
fastställa ett regelbundet samråd med de 
berörda intressenterna i överensstämmelse
med målen för denna förordning och med 
befintliga lagstiftningsförfaranden som 



PA\610878SV.doc 11/20 PE 370.326v03-00

SV

förvaltningsförfarande som föreskrivs i 
artikel 4 i beslut 1999/468/EG. 

används för att förvalta den politiken. De 
befogenheter som kommissionen får genom 
denna förordning bör därför utövas i enlighet 
med det förvaltningsförfarande som 
föreskrivs i artikel 4 i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Den ekologiska jordbruksproduktionens särart består i en hög grad av deltagande och
regelbundna samråd med de berörda intressenterna. Deras involvering i ändringarna av de 
nuvarande metoderna och förfarandena är värdefull för hela produktionskedjan.

Ändringsförslag 16
Artikel 1, punkt 1, led a

a) produktion, saluföring, import, export och 
kontroll av ekologiska produkter,

a) produktion, saluföring, import, export och 
kontroll av ekologiska produkter, bland 
annat i samband med cateringverksamhet, 
personalmatsalar, institutionell catering, 
restauranger eller liknande
livsmedelsservice,

Motivering

Ett allt större antal personer efterfrågar ekologiska livsmedel, både i institutionell catering
och i samband med annan cateringverksamhet. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar,
särskilt i skolorna, på grund av klara riktlinjer från offentliga och privata myndigheter. Detta 
har medfört en betydande ökning av omsättningen inom denna sektor på den inre marknaden.

Ändringsförslag 17
Artikel 1, punkt 2, led ea (nytt)

ea) textilprodukter, kosmetika och andra 
andra icke-livsmedelsprodukter.

Motivering

Marknaden för icke-livsmedelsprodukter, särskilt rengöringsmedel för textilprodukter, bör 
också omfattas av bestämmelserna i förordningen.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, punkt 3, stycke 2

Förordningen skall emellertid inte 
tillämpas på storskalig cateringverksamhet, 

utgår
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personalmatsalar, institutionell catering, 
restauranger eller liknande 
livsmedelsservice. 

Motivering

Motiveringen ges i ändringsförslaget till artikel 14.1. Om detta användningsområde utesluts 
skulle det få negativa konsekvenser för producenter och detaljhandlare som gör stora insatser 
för att säkra ekologiska produkter inom all livsmedelservice. 

Ändringsförslag 19
Artikel 2, led b

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

b) ekologisk produkt: en jordbruksprodukt 
från den ekologiska produktionen i vilken
inga pesticider, GMO, foder eller 
ingredienser som helt eller delvis 
innehåller GMO använts eller konstaterats.

Motivering

Ändringsförslaget understryker målet med det ekologiska jordbruket och tydliggör för 
konsumenterna skillnaden mellan traditionella produkter och de kvalitetsprodukter som 
levereras av ekologiska jordbrukare.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, led a, inledningen

a) Det skall inom ramen för ett praktiskt och 
ekonomiskt hållbart förvaltningssystem för 
jordbruk införa en produktion av en 
mångfald produkter med hjälp av metoder 
som 

a) Det skall inom ramen för ett praktiskt och 
naturligt förvaltningssystem för jordbruk 
införa en produktion av en mångfald 
produkter med hjälp av metoder som 

Motivering

De ekologiska producenternas viktigaste mål är att bevara de förnybara naturresurserna.
Med hjälp av lämpliga metoder, bland annat hållbara samhällsstrategier, kan de leverera de 
konkurrenskraftiga produkter som konsumenterna efterfrågar. Det är dock inte bara 
efterfrågan på marknaden som avgör kriterierna för den ekologiska produktionen och som 
påverkar jordbrukarnas beslut att gå över till biologisk produktion, utan också jordbrukarnas 
vilja att engagera större arealer i en hållbar jordbruksutveckling, vilket garanterar en 
balanserad utveckling av de mänskliga resurserna.

Ändringsförslag 21
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Artikel 3, led a, led i

i) minimerar de negativa effekterna på 
miljön,

i) garanterar att det inte medför några
negativa effekter på miljön,

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3 a, inledningen.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, led a, led iva (nytt)

iva) säkrar en hållbar samhällsmässig och 
mänsklig utveckling, samtidigt som de 
ekonomiska målen uppnås.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3 a, inledningen.

Ändringsförslag 23
Artikel 3, led b

b) Det skall införa en produktion av 
livsmedel och andra jordbruksprodukter som 
ett svar på konsumenternas efterfrågan på 
varor som framställs med hjälp av naturliga 
processer eller processer som är jämförbara 
med naturliga processer, och med naturligt 
förekommande ämnen. 

b) Det skall införa en produktion av 
livsmedel och andra jordbruksprodukter, 
bland annat icke-livsmedelsprodukter som
kan tillmötesgå konsumenternas efterfrågan 
på varor som framställs med hjälp av 
naturliga processer och med naturligt 
förekommande ämnen. 

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 3 a, inledningen.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, led c

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

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

Motivering

Ändringsförslaget följer målen för den ekologiska produktionen: inga GMO skall användas.
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Ändringsförslag 25
Artikel 5, led c

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

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

Motivering

I enlighet med målen för den ekologiska produktionen skall negativa effekter undvikas.

Ändringsförslag 26
Artikel 5, led n

n) Vattenbruksproduktion skall minimera de
negativa effekterna på vattenmiljön. 

n) Vattenbruksproduktion skall undvika alla 
eventuella negativa effekter på vattenmiljön. 

Motivering

I enlighet med målen för den ekologiska produktionen skall negativa effekter undvikas.

Ändringsförslag 27
Artikel 5, led o

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

o) Foder som används i vattenbruk skall 
komma från hållbart fiske eller 
huvudsakligen bestå av ingredienser från 
ekologiskt jordbruk och naturliga ämnen 
som inte kommer från jordbruket i 
överensstämmelse med nationella 
ekologiska normer som fastställts av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter. 

Motivering

Fram till dess att kommissionen har fastställt nya harmoniserade gemensamma normer för 
ekologisk vattenbruksproduktion skall ingredienser och foder strikt uppfylla de nationella 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 28
Artikel 7, punkt 2, stycke 1a (nytt)
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Information på en etikett som åtföljer 
produkter eller ingredienser som skall 
användas, eller något annat bifogat 
dokument som på något sätt visar på 
förekomst av GMO, är inte lämpliga för att 
garantera kvaliteten på ekologiska 
produkter och skall därför undvikas.

Motivering

På grund av deras särdrag och mångfald i jämförelse med traditionella produkter kan 
ekologiska produkter inte harmoniseras med det krav som gäller för traditionella produkter
om att en toleransnivå för avsiktlig förorening med GMO skall anges. I ekologiska produkter 
kan ingen toleransnivå tillåtas: de skall vara helt fria från GMO.

Ändringsförslag 29
Artikel 7, punkt 2, stycke 2

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

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

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 7.2, stycke 1a (nytt).

Ändringsförslag 30
Artikel 13, punkt 4, stycke 2

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

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

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 7.2, stycke 1a (nytt).

Ändringsförslag 31
Artikel 16, punkt 1

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

förfarande som avses i artikel 31.2, de 
villkor som fastställs i punkt två och i 
enlighet med de mål och principer som 
fastställs i Avdelning II föreskriva om 
undantag från de produktionsregler som 
fastställs i kapitel 1, 2 och 3. Denna 
flexibilitet skall vara tillfällig eller 
huvudsakligen anpassad till geografiska 
restriktioner, och den skall vara föremål 
för regelbundna diskussioner och 
utvärderingar i vilka samtliga berörda 
intressenter skall delta för att undvika 
handelsmässiga snedvridningar.

Motivering

Ingående diskussioner har förts om hur flexibiliteten skall kunna genomföras utan att orsaka 
handelsmässiga snedvridningar, försvaga konsumenternas förtroende och bryta mot 
principerna för det ekologiska jordbruket. Det är av största vikt att de ekologiska 
producenterna och deras företrädare deltar i denna process.

Ändringsförslag 32
Artikel 17, punkt 3

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

3. De termer som förtecknas i bilaga I, 
härledningar och diminutiver av dessa, 
enskilt eller i kombinationer, skall inte 
användas för produkter som är märkta så att 
det framgår att de innehåller GMO, består av 
GMO eller har producerats med GMO, eller 
när det kan bevisas att de produkter, de 
ingredienser eller det foder som använts 
har smittats med GMO. En toleransnivå för
GMO, som för traditionella produkter, skall
inte tillåtas.

Motivering

Missvisande och bedräglig information beträffande avsiktlig eller oavsiktlig förekomst av 
GMO i de ekologiska produkterna skall undvikas i enlighet med de ekologiska 
producenternas och konsumenternas krav. Även oavsiktlig förekomst av GMO i ekologiska 
produkter bör undvikas.

Ändringsförslag 33
Artikel 17, punkt 3a (ny)
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3a. I denna förordning skall de 
märkningskrav för GMO som anges i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 
om avsiktlig utsättning av genetiskt 
modifierade organismer i miljön1 inte 
tillämpas.
___________
1 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 
(EUT L 268, 18.10.2003, s. 24).

Motivering

Ändringsförslaget betonar motiveringen till ändringsförslaget till artikel 17.3 genom att
garantera de ekologiska produkternas särdrag och införa krav på att de skall vara helt fria 
från GMO.

Ändringsförslag 34
Artikel 18, punkt 4

4. När det gäller produkter som har 
importerats från ett tredjeland skall
märkningen med de uppgifter som avses i 
punkt 1 vara frivillig.

4. När det gäller produkter som har 
importerats från ett tredjeland bör
märkningen med de uppgifter som avses i 
punkt 1 främjas för att inte vilseleda de 
europeiska konsumenterna i deras val och 
uppfattning.

Motivering

Precis som i skäl 28 är syftet att ge de ekologiska producenterna i tredjeländer en möjlighet 
att uppfylla alla de normer som gäller i EU genom att försäkra sig om att motsvarande 
certifierad teknik används i deras länder.

Ändringsförslag 35
Artikel 20

Artikel 20 utgår
Märkning och reklampåståenden

1. Allmänna påståenden om att en särskild 
uppsättning privata eller nationella normer 
för ekologisk produktion är strängare, mer 
ekologiska eller på annat sätt överlägsna 
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reglerna i denna förordning får inte 
användas på etiketter eller i 
marknadsföring. Uppgifter på etiketter i 
marknadsföring som avser särskilda 
element i framställningsmetoden för en viss 
produkt får bara användas på villkor att de 
är sanna och för övrigt stämmer överens 
med de allmänna märkningskrav som 
fastställs genom direktiv 2000/13/EG. 
2. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att de 
villkor som fastställs i denna artikel 
uppfylls. 
3. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 31.2 anta 
åtgärder för att se till att bestämmelserna i 
denna artikel följs. 

Motivering

Det finns inget behov av att överreglera den ekologiska sektorn, de regler som gäller på
marknaden är tillräckliga och hänvisningar till privata normer skulle varken bidra till 
konsumenternas förståelse eller öka deras förtroende.

Ändringsförslag 36
Artikel 22, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall i enlighet med de 
bestämmelser som fastställs genom 
förordning (EG) nr 882/2004 införa ett 
system för kontroller som är tillämpliga på 
de verksamheter som avses i artikel 1.3 i den 
här förordningen. 

1. Medlemsstaterna skall införa ett system 
för kontroller som är tillämpliga på de 
verksamheter som avses i artikel 1.3 längs 
hela den ekologiska produktionskedjan i 
enlighet med ISO 65/EN 45011 som särskilt 
utvecklats för ekologiskt jordbruk på 
internationellt plan inom ramen för 
IFOAM:s ackrediteringskriterier. 

Motivering

Det kontrollsystem som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004 är inte det mest lämpliga för 
att säkra de olika kvalitetsnormerna för ekologiska produkter. Ofta förekommande kontroller 
liksom de behöriga myndigheternas insatser är välkomna, men det är viktigt att utgå från ett 
effektivt genomförande av normerna i ISO Guide 65/45011.

Ändringsförslag 37
Artikel 22, punkt 5
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5. Godkända kontrollorgan skall ge den 
behöriga myndigheten tillträde till sina 
kontor och hjälpmedel, och lämna all 
information och allt stöd som den behöriga 
myndigheten anser nödvändigt för att 
uppfylla sina förpliktelser enligt den här 
artikeln. 

5. Godkända kontrollorgan och de berörda 
intressenternas företrädare, som till fullo 
skall involveras i denna process, skall 
samarbeta med den behöriga myndigheten
och ge tillträde till sina kontor och 
hjälpmedel, och lämna all information och 
allt stöd som den behöriga myndigheten 
anser nödvändigt för att uppfylla sina 
förpliktelser enligt den här artikeln. 

Motivering

Till förmån för ökad insyn betonas deltagandet i besluts- och kontrollprocessen, samtidigt 
som även de bästa metoder som de ekologiska producenterna har utvecklat under de senaste 
åren framhävs.

Ändringsförslag 38
Artikel 24, punkt 1

1. Den behöriga myndigheten och de 
godkända kontrollorganen får utfärda 
certifikat, inklusive rätten att använda den 
märkning som visar att produkten uppfyller 
ekologiska normer, till de aktörer som 
omfattas av kontrollsystemet. 

1. Den behöriga myndigheten och de 
godkända kontrollorganen får, i samråd med 
de berörda intressenterna, utfärda certifikat, 
inklusive rätten att använda den märkning 
som visar att produkten uppfyller ekologiska
normer, till de aktörer som omfattas av 
kontrollsystemet. 

Motivering

De ekologiska jordbrukarna kräver att involveras i besluts- och nya certifieringsprocesser. 
Deras erkända förmåga att utföra trovärdiga och innovativa system för självutvärdering bör 
beaktas av kommissionens kontrollorgan och av de behöriga nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 39
Artikel 24, punkt 3a (ny)

3a. Regelbundna samråd med 
intressenterna skall anordnas för att 
understryka och framhäva den viktiga roll 
som de ekologiska jordbrukarna spelar i 
besluts- och certifieringsprocessen.

Motivering

System måste utarbetas så att de ekologiska jordbrukarna kontinuerligt kan involveras i 
besluts- och nya certifieringsprocesser. Deras erkända förmåga att utföra trovärdiga och
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innovativa system för självutvärdering måste beaktas av kommissionens kontrollorgan och av 
de behöriga nationella myndigheterna.

Ändringsförslag 40
Artikel 26

På begäran, vederbörligen motiverad av 
behovet av att garantera att en produkt har 
framställts i enlighet med den här 
förordningen, skall de behöriga 
myndigheterna och kontrollorganen utbyta 
relevant information med andra behöriga 
myndigheter och kontrollorgan om resultatet 
av sina kontroller. De får också utbyta sådan 
information på eget initiativ.

På begäran, vederbörligen motiverad av 
behovet av att garantera att en produkt har 
framställts i enlighet med den här 
förordningen, skall de behöriga 
myndigheterna, företrädare för nationella 
och europeiska intressenter som är 
involverade i beslutsfattandet och 
kontrollorganen utbyta relevant information 
med andra behöriga myndigheter och 
kontrollorgan om resultatet av sina 
kontroller. De får också utbyta sådan 
information på eget initiativ.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 24, som syftar till att säkra ett aktivt 
deltagande och engagemang av de ekologiska producenterna tack vare deras specifika 
sakkunskap.

Ändringsförslag 41
Artikel 31, punkt 1a (ny)

1a. Kommittén skall garantera regelbundet 
samråd och samarbete med de ekologiska 
producenternas och konsumenternas 
företrädare för att konsekvent uppfylla de 
mål för ekologiskt jordbruk som fastställs i 
artikel 3, genom att involvera dem i 
uppdateringen och genomförandet av 
lämpliga metoder i enlighet med de mål och 
principer som fastställs i avdelning II i 
denna förordning.

Motivering

Deltagandet av de ekologiska jordbrukarnas företrädare i beslutsprocessen är ett verkligt 
särdrag för genomförandet av bestämmelserna i denna förordning. Bästa praxis och försök 
med innovativa metoder kommer att berika hela beslutsprocessen, som faller under 
kommissionens ansvar.


