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Ordningen for kontrol af økologiske produkter er blevet 
bedre, men der kan gøres mere, siger EU-revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er ordningen for kontrol af økologiske 
produkter i EU blevet bedre i de seneste år, men der er fortsat udfordringer. Der er behov for 
yderligere foranstaltninger vedrørende de tilbageværende svagheder i medlemsstaterne og tilsynet 
med importen samt vedrørende produktsporbarheden, siger revisorerne. 

Forbrugerne betaler nogle gange markant højere priser for produkter, der er forsynet med EU's 
økologimærkning, end for konventionelle produkter. Langt størstedelen af de økologiske produkter, 
der forbruges i EU, fremstilles i EU.  

Der findes ikke nogen videnskabelige metoder til at afgøre, om et produkt er økologisk. Derfor er en 
solid kontrolordning, der dækker hele forsyningskæden, fra producenter til fødevareproducenter, 
importører og distributører afgørende for at give forbrugerne sikkerhed for, at de økologiske 
produkter, de køber, virkelig er økologiske. Kommissionen spiller en central rolle i at føre tilsyn med 
kontrolordningen.  

EU's økologiske sektor er vokset markant i de seneste år. Revisorerne fulgte op på deres tidligere 
beretning fra 2012 og vurderede, om EU's kontrolordning vedrørende fremstilling, forarbejdning, 
distribution og import af økologiske produkter nu giver forbrugerne større tryghed. Ud over at følge 
op på de besøg, der tidligere var aflagt i seks medlemsstater, aflagde revisorerne besøg i EU-landene 
Bulgarien og Den Tjekkiske Republik.  

Revisorerne konstaterede, at kontrolordningen er blevet bedre, og at deres tidligere anbefalinger 
generelt er blevet gennemført. De medlemsstater, vi reviderede, da vi sidst foretog en revision, har 
truffet foranstaltninger til at forbedre deres kontrolordninger, og Kommissionen har genoptaget sine 
egne kontrolbesøg og har efterhånden besøgt de fleste medlemsstater. Der er dog fortsat nogle 
svagheder, nemlig at anvendelsen af håndhævelsesforanstaltninger til at sanktionere manglende 
overholdelse endnu ikke er blevet harmoniseret i EU, og at medlemsstaternes myndigheders og 
kontrolorganers indberetning af tilfælde af manglende overholdelse somme tider var langsom.  

"Når forbrugerne køber økologiske produkter, har de tillid til, at reglerne om økologi er fulgt i alle led 
af forsyningskæden, uanset om produkterne er fremstillet i EU eller importeret", siger Nikolaos 
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Milionis, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. 
"Kommissionen bør samarbejde med medlemsstaterne om at afhjælpe de tilbageværende svagheder 
og gøre kontrolordningen så effektiv som mulig - dette er afgørende for at fastholde forbrugernes 
tillid til EU's økologimærkning." 

Denne revision omfattede en mere omfattende undersøgelse af importordningerne. I 2018 
importerede EU økologiske produkter fra over 100 lande. Revisorerne konstaterede, at 
Kommissionen er begyndt at besøge kontrolorganer i de lande, der eksporterer økologiske produkter 
til EU. De fandt også en række svagheder i medlemsstaternes kontrol af indkommende sendinger og 
konstaterede, at kontrolorganernes kontrol af importørerne fortsat var utilstrækkelig i nogle 
medlemsstater. 

Revisorerne gennemførte en sporbarhedsundersøgelse af økologiske produkter. Der er sket 
forbedringer i de seneste år, navnlig i EU, men de konstaterede, at mange produkter ikke kunne 
spores tilbage til landbrugsproducenten, og det tog over tre måneder at spore nogle af produkterne.  

Revisorerne anbefaler, at Kommissionen: 

• afhjælper de tilbageværende svagheder i medlemsstaternes kontrolordninger og 
rapportering 

• forbedrer sit tilsyn med importen, bl.a. ved at forbedre samarbejdet med 
akkrediteringsorganerne og med de kompetente myndigheder for andre væsentlige 
importmarkeder 

• foretager flere fuldstændige sporbarhedskontroller i forbindelse med økologiske produkter. 

Bemærkninger til redaktører 

Særberetning nr. 4/2019 "Ordningen for kontrol af økologiske produkter er blevet bedre, men der er 
fortsat nogle udfordringer" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

Denne beretning er en opfølgningsrevision af Revisionsrettens særberetning nr. 2/2012: "Revision af 
ordningen for kontrol af fremstilling, forarbejdning, distribution og indførsel af økologiske 
produkter", i forbindelse med hvilken revisorerne aflagde besøg i Det Forenede Kongerige, Tyskland, 
Italien, Spanien, Frankrig og Irland. 

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for 
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, revisorerne fremsætter i deres beretninger, 
bliver gennemført i praksis. Den høje gennemførelsesgrad viser, at Revisionsrettens arbejde kommer 
EU's borgere til gode. 
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