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Sporočilo za javnost

Luxembourg, 22. februarja 2018

Revizorji EU bodo preučili kontrolni sistem za
ekološka živila
Evropsko računsko sodišče bo opravilo revizijo pregledov ekoloških živil v EU. Revizorji bodo preučili
kontrolni sistem za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov. Poskušali bodo
oceniti, ali je lahko zaupanje potrošnikov, da so proizvodi zares ekološki, danes večje, kot je bilo v času
zadnje revizije Sodišča v tem sektorju leta 2012. Sodišče je za bralce, ki jih ta tema zanima, objavilo tudi
informativni dokument o kontrolnem sistemu EU za ekološka živila.
Ekološka pridelava je način proizvodnje živil in drugih proizvodov, pri kateri se spoštujejo naravni življenjski
cikli. Ali so proizvodi ekološki, se potrjuje s sistemom za certificiranje, ki ga predpisuje zakonodaja EU in
nadzoruje Evropska komisija. Sistem izvajajo države članice, inšpekcijske preglede pa javni in zasebni
organi.
Med letoma 2010 in 2015 je maloprodaja na ekološkem trgu EU zrasla za 54 %. Skupne površine v EU, na
katerih se izvaja ekološko kmetijstvo, so se v istem obdobju povečale za 21 %, uvoz ekoloških pridelkov pa
je v obdobju 2012–2015 zrasel za 32 %. Čeprav je cena ekoloških proizvodov višja od cene konvencionalno
proizvedenih proizvodov, trg le s težavo odgovarja na povpraševanje, višja cena, ki so jo potrošniki
pripravljeni plačati, pa bi lahko spodbudila goljufivo ekološko prodajo.
„Izziv, s katerim se sooča ekološki sektor, je zagotoviti enakomerno rast ponudbe in povpraševanja in pri
tem ohraniti zaupanje potrošnikov,“ je dejal član Evropskega računskega sodišča Nikolaos Milionis,
pristojen za to revizijo.
V okviru skupne kmetijske politike prejmejo certificirani ekološki kmetje plačilo za „zeleno komponento”.
Prejmejo lahko tudi podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer tako za prehod k
izvajanju praks ekološkega kmetovanja kot za njihovo ohranjanje. V obdobju 2014–2020 znaša skupni
prispevek sklada za plačila v zvezi z ekološkim kmetovanjem 6,5 milijarde EUR.
Revizijsko poročilo naj bi bilo objavljeno v začetku leta 2019 in bo del sklopa poročil Sodišča o različnih
vidikih prehranske verige, kot so potrata hrane (objavljeno januarja 2017), dobrobit živali (v teku) in
varnost hrane (v teku).

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila informativnega dokumenta, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Cel informativni dokument je na voljo na www.eca.europa.eu.
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SL
Pojasnila za urednike
Uredba EU št. 834/2017 je podlaga za trajnostni razvoj ekološke pridelave ob zagotavljanju uspešnega
delovanja notranjega trga, poštene konkurence, zaupanja potrošnikov in zaščite njihovih interesov. Kmetje
in drugi subjekti lahko za proizvodnjo ekoloških živil pridobijo sredstva EU v okviru stebrov 1 in 2 skupne
kmetijske politike.
Zadnje poročilo Sodišča o tej temi je bilo Posebno poročilo št. 09/2012 z naslovom „Revizija nadzornega
sistema za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov”.
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