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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.
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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.
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