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ES revidenti izskatīs bioloģiskās pārtikas kontroles
sistēmu
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) veic revīziju par bioloģiskās pārtikas pārbaudēm Eiropas Savienībā.
Revidenti izskatīs kontroles sistēmu, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu
un importu. Viņi novērtēs, vai šodien patērētāji var gūt lielāku pārliecību par pārtikas produktu patiešām
bioloģisku izcelsmi nekā 2012. gadā, kad ERP veica iepriekšējo nozares revīziju. Revidenti ir publicējuši arī
informatīvo dokumentu par bioloģiskās pārtikas kontroles sistēmu Eiropas Savienībā, kas adresēts tiem,
kuri interesējas par šo tēmu.
Bioloģiskā ražošana nozīmē pārtikas un citu produktu ražošanu saskaņā ar dabisko dzīves ciklu. Produktu
bioloģisko izcelsmi pārbauda, izmantojot sertifikācijas sistēmu, kas noteikta ES tiesību aktos un ko pārrauga
Eiropas Komisija. Sistēmu ievieš dalībvalstis, un pārbaudes veic gan publiskas, gan privātas struktūras.
No 2010. gada līdz 2015. gadam bioloģisko produktu mazumtirdzniecība Eiropas Savienībā ir pieaugusi par
54 %. Bioloģiskās lauksaimniecības platības Eiropas Savienībā šajā periodā ir palielinājušās par 21 %. No
2012. gada līdz 2015. gadam bioloģisko produktu imports ir pieaudzis par 32 %. Lai gan bioloģisko produktu
cenas ir augstākas nekā tradicionāli ražotiem produktiem, ir grūti apmierināt pieprasījumu, un starpība, ko
patērētāji ir gatavi maksāt, var rosināt krāpniecisku praksi bioloģisko produktu tirgū.
“Bioloģiskās pārtikas nozarē galvenā problēma ir nodrošināt stabilu piegādes un pieprasījuma kāpumu,
vienlaikus saglabājot patērētāju uzticību,” sacīja par šo revīziju atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas
loceklis Nikolaos Milionis.
Saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku sertificēti bioloģiskie lauksaimnieki saņem “zaļos maksājumus”.
Viņi var saņemt atbalstu arī no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai gan lai pievērstos
bioloģiskās lauksaimniecības praksei, gan lai to uzturētu. 2014.–2020. gadā bioloģiskās lauksaimniecības
maksājumiem fonds kopumā atvēl 6,5 miljardus EUR.
Revīzijas ziņojumu plānots publicēt 2019. gada sākumā. Šis ziņojums veidos daļu no ERP ziņojumu kopas,
kura veltīta pārtikas aprites dažādajiem aspektiem un kurā ietilpst ziņojums par pārtikas izšķērdēšanu
(publicēts 2017. gada janvārī), dzīvnieku labturību (sagatavošanā) un pārtikas nekaitīgumu (sagatavošanā).

Šī preses relīze sniedz kopsavilkumu par Eiropas Revīzijas palātas sagatavoto informatīvo dokumentu.
Tā pilns teksts ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē: www.eca.europa.eu.

ECA Press

Mark Rogerson – runaspersona
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – preses sekretārs
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

LV
Piezīmes izdevējiem
ES Regulā Nr. 834/2007 ir noteikts pamats bioloģiskās ražošanas ilgtspējīgai attīstībai, līdztekus nodrošinot
iekšējā tirgus efektīvu darbību, godīgu konkurenci, patērētāju uzticēšanos un patērētāju interešu
aizstāvību. Saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas pirmo un otro pīlāru lauksaimnieki un citi nozares
dalībnieki var saņemt ES finansējumu bioloģiskās pārtikas ražošanai.

Pēdējais ES revidentu ziņojums par šo tēmu ir īpašais ziņojums Nr. 9/2012 “Revīzija kontroles
sistēmai, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un importu”.
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