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Høring over kontrolgennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) 2018/848 om kontrol og andre foranstaltninger, der
sikrer sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

De Samvirkende Købmænd (DSK) har modtaget ovennævnte høring, og med henvisning
til høringsbrevet fremsendes her bemærkninger.

Vi er glade for muligheden for at blive hørt vedr. kontrolbestemmelser for at sikre sporbarhed og overholdelse i økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter. Vi
vil kommentere på et udvalgt punkt i høringen.

Minimumsprocentsatser til kontroller og pesticidanalyser
Med den nye Økologiforordning forsvinder undtagelsen omkring økologiregnskab vedr.
salg af uindpakkede økologiske fødevarer i detailbutikker.
I Danmark betyder det, at der vil blive langt flere butikker/virksomheder omfattet af økologikontrollen (et estimat er cirka en tredobling af antallet af virksomheder), men det betyder ikke nødvendigvis, at der er behov for et større antal pesticidanalyser – antallet af
varer på markedet vil alt andet lige være det samme. Det er efter vores overbevisning
bedst at sætte ind med pesticidanalyserne i tidligere led af kæden: hvor der sker produktion og/eller pakning og mærkning med økologi. Hvis der udtages prøver fra detailhandlen risikerer man at tage prøver af partier af varer, der allerede er blevet taget prøver af i
tidligere led af kæden (ved grossist eller importør). Kontrollen og stikprøverne bør fokuseres der, hvor der er risiko for, at reglerne ikke overholdes. Pesticider bliver ikke brugt i
detailhandlen og det giver derfor ikke mening at fokusere der.
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For os virker det som forkert prioritering af indsatsen og af kontrolmyndighedens ressourcer, at detailhandlen skal indgå i beregningsgrundlaget på de 5% erhvervsdrivende, der
skal have udtaget stikprøver. Vi finder kontrollen mere effektiv, hvis den baseres på risiko
og tilrettelægges af kontrolmyndigheden selv, ud fra, hvad der virker bedst i de enkelte
medlemslande.
Vi foreslår en lavere procentsats, eksempelvis 2%, eller at detailbutikkerne ikke indgår i
beregningsgrundlaget.

I er velkomne til at kontakte os, hvis vores høringssvar skulle give anledning til spørgsmål eller behov for uddybning.

Med venlig hilsen

Karina Kjeldgaard-Nielsen
Fødevare- og Miljøkonsulent
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