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Kontrollsystemet för ekologiska produkter har blivit 
bättre, men mer kan göras, säger EU:s revisorer 
Kontrollsystemet för ekologiska produkter har blivit bättre de senaste åren, men utmaningar 
kvarstår, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Ytterligare åtgärder krävs när det 
gäller de kvarstående bristerna i medlemsstaterna och tillsynen av importerade produkter 
samt produkternas spårbarhet, säger revisorerna. 

De priser som konsumenterna betalar för produkter med ekologisk märkning är ibland betydligt 
högre än för konventionella varor. Den allra största delen av de ekologiska produkter som 
konsumeras i EU produceras också i EU.  

Det finns inga vetenskapliga test för att avgöra om en produkt är ekologisk. Därför krävs ett 
tillförlitligt kontrollsystem som täcker hela distributionskedjan, från producenter till 
livsmedelsföretag, importörer och distributörer, för att konsumenterna ska kunna vara säkra på 
att de ekologiska produkter som de köper verkligen är ekologiska. Europeiska kommissionen 
spelar en central roll i övervakningen av kontrollsystemet.  

Den ekologiska sektorn i EU har vuxit snabbt under de senaste åren. Revisorerna följde upp sin 
förra rapport från 2012 och bedömde om EU:s kontrollsystem för produktion, bearbetning, 
distribution och import av ekologiska produkter nu ger konsumenterna större säkerhet. Förutom 
att revisorerna följde upp sina tidigare besök i sex medlemsstater, gjorde de granskningsbesök i 
Bulgarien och Tjeckien.  

Revisorerna fann att kontrollsystemet hade blivit bättre och att deras tidigare rekommendationer 
i allmänhet hade genomförts. De medlemsstater som granskades förra gången har vidtagit 
åtgärder för att förbättra sina kontrollsystem, och kommissionen har återupptagit sina egna 
kontrollbesök och har nu besökt de flesta av dem. Ett antal brister kvarstår dock: tillämpningen 
av verkställighetsåtgärder vid bristande efterlevnad har ännu inte harmoniserats i hela EU, och 
medlemsstaternas myndigheter och kontrollorgan var ibland långsamma i rapporteringen av fall 
av bristande efterlevnad.  

 ”När konsumenterna köper ekologiska produkter litar de på att ekologiska regler har tillämpats i 
distributionskedjans alla led, oavsett om de har producerats i EU eller inte”, sade Nikolaos 
Milionis, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Kommissionen bör 
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arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att åtgärda de kvarstående bristerna och göra 
kontrollsystemet så ändamålsenligt som möjligt – det är av avgörande betydelse för att 
konsumenterna ska behålla förtroendet för EU:s ekologiska märkning.” 

I denna revision har revisorerna ägnat särskild uppmärksamhet åt importförfarandena. År 2018 
importerade EU ekologiska produkter från fler än 100 tredjeländer. Revisorerna konstaterade att 
kommissionen har börjat besöka kontrollorgan i de länder som exporterar ekologiska produkter 
till EU. De identifierade även brister i medlemsstaternas kontroller av inkommande sändningar 
och fann att kontrollorganens kontroller av importörer fortfarande var ofullständiga i vissa 
medlemsstater. 

Revisionsrättens revisorer gjorde en undersökning av spårbarheten för ekologiska produkter. 
Trots förbättringar de senaste åren, särskilt i EU, konstaterade de att många produkter inte 
kunde spåras tillbaka till jordbrukaren, och vissa produkter tog det över tre månader att spåra.  

Revisorerna rekommenderar att kommissionen 

• åtgärdar kvarstående brister i medlemsstaternas kontrollsystem och rapportering, 

• förbättrar tillsynen av import, bland annat genom bättre samarbete med 
ackrediteringsorganen och de behöriga myndigheterna för andra stora importmarknader, 

• gör mer kompletta spårbarhetskontroller av ekologiska produkter. 

Meddelande till redaktörer 

Särskild rapport nr 4/2019 Kontrollsystemet för ekologiska produkter har blivit bättre, men några 
utmaningar som kvarstår finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. 

Rapporten är en uppföljning av revisionsrättens särskilda rapport nr 9/2012 Revision av det 
kontrollsystem som reglerar produktionen, bearbetningen, distributionen och importen av 
ekologiska produkter, där revisorerna besökte Förenade kungariket, Tyskland, Italien, Spanien, 
Frankrike och Irland. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället. De allra flesta rekommendationer som revisorerna lämnar i sina 
rapporter genomförs. Det visar att revisionsrättens arbete gagnar EU:s medborgare. 
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