SV
Pressmeddelande

Luxemburg den 22 februari 2018

EU:s revisorer granskar systemet för kontroll av
ekologiska livsmedel
Europeiska revisionsrätten gör en revision av kontrollen av ekologiska livsmedel i EU. Revisorerna
kommer att granska det kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och
importen av ekologiska produkter. De vill bedöma om konsumenterna nu kan vara säkrare på att
produkter verkligen är ekologiska än när revisionsrätten gjorde sin senaste revision av sektorn 2012.
Revisorerna har även offentliggjort ett bakgrundsdokument om EU:s system för kontroll av ekologiska
livsmedel med information till dem som är intresserade av ämnet.
Ekologisk produktion är ett sätt att producera mat och andra produkter som respekterar de naturliga
livscyklerna. Kontrollen av att produkter är ekologiska sker med ett certifieringssystem som fastställts i
EU:s lagstiftning och övervakas av Europeiska kommissionen. Systemet genomförs av medlemsstaterna,
och både offentliga och privata organ gör inspektioner.
Detaljhandeln med ekologiska produkter i EU växte med 54 % mellan 2010 och 2015. Den totala arealen i
EU som odlas ekologiskt ökade med 21 % under samma period. Importen av ekologiska produkter ökade
med 32 % mellan 2012 och 2015. Trots att ekologiska produkter kostar mer än konventionellt producerade
produkter har marknaden svårt att möta efterfrågan, och det högre pris som konsumenterna är villiga att
betala skulle kunna uppmuntra till försäljning av produkter som på falska grunder säljs som ekologiska.
”Utmaningen för den ekologiska sektorn är att tillgodose en stadigt ökande tillgång och efterfrågan och
samtidigt behålla konsumenternas förtroende”, säger Nikolaos Milionis, den ledamot av Europeiska
revisionsrätten som ansvarar för revisionen.
Inom den gemensamma jordbrukspolitiken får certifierade ekologiska odlare ett ”miljöanpassningsstöd”.
Ekologiska odlare kan även få bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för både
omställning till och bibehållande av ekologiska jordbruksmetoder. Fondens totala bidrag till ekologisk
odling uppgår till 6,5 miljarder euro för perioden 2014–2020.
Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras i början av 2019. Den kommer att ingå i en serie
rapporter från revisionsrätten om olika aspekter av livsmedelskedjan som omfattar rapporterna om
livsmedelsavfall (som offentliggjordes i januari 2017), djurskydd (revisionen pågår) och livsmedelssäkerhet
(revisionen pågår).

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens bakgrundsdokument.
Hela dokumentet finns på www.eca.europa.eu.
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SV
Meddelande till redaktörer
EU:s förordning 834/2007 utgör grunden för en hållbar utveckling av ekologisk produktion samtidigt som
den sörjer för en väl fungerande inre marknad, garanterar sund konkurrens, inger förtroende hos
konsumenterna och skyddar deras intressen. Jordbrukare och andra aktörer kan få EU-medel för ekologisk
livsmedelsproduktion inom första och andra pelaren av den gemensamma jordbrukspolitiken.
EU-revisorernas senaste rapport i ämnet var särskild rapport nr 9/2012 Revision av det kontrollsystem som
reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av ekologiska produkter.
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