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Bemærkninger til udkast til ”Kommissionsforordning vedrørende ændring af forordning 

1235/2008 om reglerne om import af økologiske produkter fra tredjelande" 

 

Fødevarestyrelsen har den 10. april 2014 sendt udkast til ændringer til Kommissionsforordning 

vedrørende ændring af forordning 1235_2008 om reglerne om import af økologiske produkter fra 

tredjelande. 

 

Landbrug & Fødevarer kan principielt bakke op om ændringsforslaget, men finder det 

bemærkelsesværdigt, at der med forslaget er lagt op til ændringer der baserer sig på 

Kommissionens ændringsforslag til en ny økologiforordning, endnu før forhandlingerne af 

den ny økologiforordning er påbegyndt. 

 

Varernes fri bevægelighed skal fastholdes, men samtidig er det væsentligt for økologiens 

troværdighed, at de importerede produkter fra 3. lande overholder rimelige regler for 

økologisk produktion og forarbejdning. Det er derfor vigtigt, at der i forbindelse med 

overgang fra ækvivalensaftaler til krav om overensstemmelse gives tilstrækkelige 

overgangsperioder, så det sikres, at ændringerne ikke får negativ indflydelse på importen 

fra disse lande. Hvorvidt dette kan sikres tilstrækkeligt inden 31. december 2018 bør 

undersøges af Kommissionen. Det skal samtidigt gøres klart, at opbygger EU for 

stramme og administrativt besværlige regler ved import, så kan der også forventes 

skærpede krav fra de lande som Danmark eksporterer til. Det er i særdeleshed i 

Danmarks interesse, at der fortsat sikres gode muligheder for samhandel med 3. lande, 

der understøtter høj troværdighed bag produkterne. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker derfor også op om, at der fremover sker en forbedring af 

sporbarheden ved import af økologiske varer, da dette også er afgørende for økologiens 

troværdighed. Udveksling af data og administrative procedurer kan være en måde at øge 

sporbarheden på, men det må dog ikke blive så administrativt besværligt, at det kan få 

karakter af teknisk handelshindring. 

 

 

Med venlig hilsen 
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