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Luxembourg, den 22. februar 2018

EU-revisorerne vil undersøge kontrolsystemet
vedrørende økologiske fødevarer
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision af kontrollen vedrørende økologiske fødevarer i
EU. Revisorerne vil undersøge kontrolsystemet vedrørende produktion, forarbejdning, distribution og
import af økologiske produkter. Formålet er at vurdere, om forbrugerne nu kan have større tillid til, at
produkter virkelig er økologiske, end de kunne, da Revisionsretten sidst foretog en revision af denne
sektor i 2012. Revisorerne har også offentliggjort et baggrundsnotat om EU's kontrolsystem vedrørende
økologiske fødevarer, som er henvendt til personer med interesse for emnet.
Økologisk produktion er en metode til produktion af fødevarer og andre produkter, der indebærer respekt
for naturlig livscyklusser. Kontrollen af, om produkter er økologiske, foretages på grundlag af et
certificeringssystem, som er fastlagt i EU-lovgivningen og bliver overvåget af Europa-Kommissionen.
Systemet gennemføres af medlemsstaterne, og inspektioner udføres af både offentlige og private organer.
Detailsalget på EU's marked for økologiske varer steg med 54 % mellem 2010 og 2015. Det samlede
økologiske landbrugsareal i EU steg med 21 % i samme periode. Importen af økologiske produkter steg
med 32 % mellem 2012 og 2015. Selv om økologiske varer koster mere end konventionelt producerede
varer, har markedet svært ved at dække efterspørgslen, og den merpris, som forbrugerne er villige til at
betale, kan være et incitament til svindel, hvor ikke-økologiske varer sælges som økologiske.
"Udfordringen for den økologiske sektor består i at sikre en støt vækst i udbuddet og efterspørgslen og
samtidig fastholde forbrugernes tillid," siger Nikolaos Milionis, det medlem af Den Europæiske
Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen.
Under den fælles landbrugspolitik modtager certificerede økologiske landbrugere en "grøn" betaling. Der
kan også fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ydes støtte til omlægning til
økologisk landbrug og opretholdelse af økologiske landbrugsmetoder. Denne fonds samlede bidrag til
betalinger vedrørende økologisk landbrug beløber sig til 6,5 milliarder euro i perioden 2014-2020.
Revisionsberetningen forventes offentliggjort i begyndelsen af 2019. Den indgår i en serie af beretninger
fra Revisionsretten om forskellige aspekter af fødevarekæden, herunder madspild (offentliggjort i januar
2017), dyrevelfærd (under udarbejdelse) og fødevaresikkerhed (under udarbejdelse).

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets baggrundsnotat.
Baggrundsnotatet i sin helhed kan fås på www.eca.europa.eu
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Bemærkninger til redaktører
EU's forordning nr. 834/2007 danner grundlaget for en bæredygtig udvikling af økologisk produktion og
skal samtidig sikre det indre markeds effektive funktion, garantere fair konkurrence, sikre forbrugernes
tillid og beskytte forbrugernes interesser. Landbrugere og andre erhvervsdrivende kan modtage EU-midler
for økologisk fødevareproduktion under første og anden søjle i den fælles landbrugspolitik.
EU-revisorernes seneste beretning om dette emne var særberetning nr. 9/2012 "Revision af ordningen for
kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indførsel af økologiske produkter".
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