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Poštovani predsjedniče, 

Komisija bi željela zahvaliti Hrvatskom Saboru na njegovu Mišljenju o prijedlogu Uredbe 
Europskog parlamenta i Vijeća o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda, 
izmjeni Uredbe (EU) br. XXX/XXX Europskog parlamenta i Vijeća [Uredba o službenim 
kontrolama] i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 {COM(2014)180 
završna verzija}, kao i na interesu koji pokazuje za navedeni prijedlog. 

Prijedlog o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proiz\'oda posljedica je sve većih 
izazova u području održivog razvoja ekološkog sektora. Tržište ekoloških proizvoda u EU-u 
učetverostručeno je tijekom proteklog desetljeća, no proizvodnja unutar EU-а tek je 
udvostručena. To upućuje na činjenicu da se povećanje tržišta temelji uglavnom na uvozu. Za 
povećanje EU-ove sposobnosti ekološke proizvodnje potrebno je uložiti veće napore. 

Brzo povećanje proizvodnje moglo bi dovesti do pritisaka na standarde ekološke proizvodnje, 
a time i na vjerodostojnost sustava. Nadalje, produljeno javno savjetovanje s više od 45 000 
doprinosa, koje je jedan od elemenata na kojem se temelji spomenuti prijedlog, jasno je 
pokazalo da građani imaju velika očekivanja u pogledu standarda i integriteta ekološke 
proizvodnje. Trenutačno su moguća mnoga odstupanja od pravila, koja se diljem država 
članica primjenjuju različito, pa i za uvezene proizvode. Stoga je potrebno ozbiljno poraditi 
na posljedičnom nedostatku ravnopravnih uvjeta i transparentnosti koje se odražava na 
sustav kontrole, što je Europski revizorski sud istaknuo u svojem izvješću iz 2012.' Uz 
pojednostavnjenje i povećanje jasnoće pravnog okvira, to su bili temelji Komisijina 
zakonodavnog prijedloga u području ekološkog sektora. 

Komisija je primila na znanje veliku zabrinutost koju je Hrvatski Sabor izrazio u pogledu 
uključivanja morske soli u područje primjene predložene Uredbe. Kao što je Hrvatski Sabor 
zamijetio, Komisijinim se prijedlogom doista predviđa proširenje područja primjene na 

1 Posebno izvješće br. 9/2012 Europskog revizorskog suda o reviziji nadzornog sustava koji upravlja 
proizvodnjom, obradom, distribucijom i uvozom organskih proizvoda. 



morsku sol. Sada je na Europskom parlamentu i Vijeću, u kojima je Vaša vlada 
predstavljena, da donesu odluku o završnom opsegu područja primjene Uredbe. 

Komisija se nada da je ovim objašnjenjem primjereno odgovorila na pitanja Hrvatskog 
sabora i sa zadovoljstvom očekuje nastavak političkog dijaloga u budućnosti. 

S poštovanjem 

Prvi potpredsjednik Član Komisije 


