
 
 

 

 

 

 
 
Öppet brev Stockholm 2014-12-05 

Avvakta med beslut om förordning för ekologisk 
produktion. 
 

EU-kommissionen har presenterat ett förslag om ny förordning för den ekologiska 

produktionen. På jordbruks- och fiskerådsmötet den 15-16 december vill det 

italienska ordförandeskapet nå samförstånd kring en ”delvis allmän inriktning” på 

ett kompromissförslag till ny förordning. Kompromissförslaget har inte hunnit 

analyseras och processen är onödigt forcerad eftersom Europaparlamentet inte 

kommer vara klara med sin behandling av ärendet förrän i juni. Det finns således 

tid för ingående diskussioner i rådet. Vid en kvalificerad majoritet på rådsmötet 

låses rådets position vilken sedan inte kan ändras. Vi ber därför Sverige att rösta 

emot förslaget tills det finns ett underlag som tydligt visar att förslaget bidrar 

till en positiv utveckling av den ekologiska marknaden.  

 

Ambitionen måste vara att en ny förordning för ekologisk produktion ger tydliga 

mervärden för miljö, konsumenter, lantbrukare och marknad. I dagsläget är vi djupt 

oroade över att kompromissförslaget precis som kommissionens ursprungliga 

förslag, kommer att leda till det motsatta, samt skapa nya handelshinder för 

jordbrukare i många låg- och medelinkomstländer. 

 

 

Vänliga hälsningar, 
 

KRAV, Kjell Sjödahl Svensson Kjell.Sjodahl-Svensson@krav.se 

Ekologiska Lantbrukarna, Marianne Schönning Marianne.Schonning@ekolantbruk.se  

Naturskyddsföreningen, Emelie Hansson Emelie.Hansson@naturskyddsforeningen.se  

LRF, Emma Johansson Emma.Johansson@lrf.se 

Svenska kyrkan, Gunnel Axelsson Nycander Gunnel.AxelssonNycander@svenskakyrkan.se 

Svensk Dagligvaruhandel, Per Baummann per.baummann@svenskdagligvaruhandel.se 

Sveriges Konsumenter, Jan Bertoft jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se        

 

 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht 

EU-nämnden, Miljö- och jordbruksutskottet 
 

För kännedom: Landsbygdsdepartementet, 

EU-representationen jordbruksfrågor 
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Gemensamma synpunkter från undertecknade på förslaget till 
ny förordning för ekologisk produktion:  
 

 Felaktig utgångspunkt. 

Utgångspunkten i kommissionens förslag är att förtroendet för den ekologiska 

produktionen måste stärkas. Vi delar inte denna bild. Tvärtom är förtroendet för 

den ekologiska produktionen högt vilket tydligt signaleras genom den kraftigt 

ökade efterfrågan. Det som behöver stimuleras är produktionen för att få mer 

ekologiska varor. 

 Avsaknad av konsekvensanalys.  
Kompromissförslaget är fortfarande konfidentiellt och saknar helt 

konsekvensanalys och synpunkter från berörda i sektorn. Kommissionens 

ursprungliga förslag vilade på mycket vaga antaganden som inte 

överensstämmer med branschens egna analyser eller befintliga 

forskningsresultat. Ekologiska Lantbrukarnas analys av kommissionens förslag 

är att förändringarna skulle slå ut stora delar av den svenska ekoproduktionen. 

 Luckor i förslaget.  
Förslaget svarar inte på frågan hur tillgången på lokalt anpassat ekologiskt 

utsäde och avelsmaterial ska kunna tillgodoses, särskilt för mindre 

produktionsgrenar. Andra problem i kommissionens förslag är förbud mot 

lantbruk som inte är helt omlagda till ekologisk produktion samt förbud mot 

avhorning. 

 Flyttar makt till kommissionen.  
Kommissionens förslag innebär att många avgörande delar av reglernas 

utformning beslutas av kommissionen själv genom delegerade akter. Det är 

oklart i vilken utsträckning kompromissförslaget ändar på detta.  

 Missgynnar ekoproducenter i utvecklingsländer.  

De största hindren för att nå den ekologiska marknaden kommer med 

kommissionens förslag att finnas för ekologiska producenter i utvecklingsländer. 

Detta för att inte längre motsvarande (equivalent) regler föreslås erkännas utan 

enbart helt överensstämmande (compliant), såvida EU inte träffar ömsesidiga 

handelsavtal med importländer. Risken är att flera länder inte får till avtal, vilket 

innebär att den europeiska marknaden förlorar viktiga ekologiska produkter som 

kaffe och bananer och att odlare i en lång rad låg- och medelinkomstländer 

förlorar möjligheten att exportera till EU. 

 Gränsvärde där produkter avcertifieras.  

Kommissionen föreslår ett gränsvärde för föroreningar av bekämpningsmedel i 

ekologiska produkter. Detta tvingar ekoproducenter att bli ekonomiskt ansvariga 

för andras föroreningar. Förslaget riskerar med detta att flytta fokus från dagens 

kontroll av produktionssystemet till en kontroll av slutprodukterna. Ekologiska 

produkter står för mycket mer än frihet från bekämpningsmedel, till exempel 

djuromsorg och biologisk mångfald.  

 
Mer om förslaget till ny förordning för ekologisk produktion.   
 

Kommissionens förslag till ny förordning.  
 

Remissammanställning på kommissionens förslag. 
 

Agenda till jordbruks- och fiskerådsmötet.  
 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policy-development/index_en.htm
http://www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd20389/1402581435037/Remisssammanst%C3%A4llning+Kommissionens+f%C3%B6slag+om+ny+f%C3%B6rordning+f%C3%B6r+ekologisk+produktion.pdf
https://doc-14-3c-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/9358pdasci8kmmucnoj6biqtm1ak4vss/4fd9rpcbulhvacrovf4ttqord85eihrp/1417600800000/gmail/14879307279932933643/ACFrOgCWA8AHjLOk7MdB7t98y5znHb_5V4ycVKYmxjNF57_moT-37hdVJ64CRS3IQxQTiUHyE9XcPsmfnuIeKCnR95f01UdEMNvIgTtuHwrqYZOxzV7LN6-doHqufjY=?print=true&nonce=3j6d7hkhqis6e&user=14879307279932933643&hash=ovnpem1vs3m98ioigt8m7po7669096q9

