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DOPIS 

Pošiljatelj: Generalni sekretariat Sveta 

Prejemnik: Svet 

Zadeva: Sklepi Sveta o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave 

– odobritev 
  

Glede na to, da je Posebni odbor za kmetijstvo na seji 12. julija na splošno podprl priloženo 

besedilo sklepov Sveta o navedeni zadevi in glede na potrditev, da mu delegacije med neuradnim 

pisnim postopkom do roka 13. julija niso nasprotovale, naj Svet na seji 19. julija 2021 te sklepe 

sprejme brez sprememb. 

Države članice naj med javno razpravo, namenjeno njihovemu sprejetju, sporočijo svoje prednostne 

naloge za ekološki sektor, pri tem pa upoštevajo novi okvir o ekološki pridelavi, ki se bo začel 

uporabljati 1. januarja 2022, akcijski načrt Komisije in besedilo sklepov Sveta. 
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PRILOGA 

Sklepi Sveta o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave 

Svet Evropske unije 

(1) OPOZARJA na sklepe Sveta z dne 19. oktobra 2020 o strategiji „od vil do vilic“ in Uredbo 

(EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in 

označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007. 

(2) POUDARJA, da ekološko kmetijstvo in proizvodnja bistveno prispevata k trajnosti in 

suverenosti evropskega kmetijstva in proizvodnje hrane.  

(3) UGOTAVLJA, da lahko ekološkim pridelovalcem in podeželskim gospodarstvom prinese 

velike gospodarske in druge koristi, saj zagotavlja in prinaša dodatne prihodke ter ustvarja 

delovna mesta, hkrati pa znatno prispeva k varstvu okolja in biotske raznovrstnosti, boju proti 

podnebnim spremembam in povečanju dobrobiti živali.  

(4) POZDRAVLJA sporočilo Komisije o akcijskem načrtu za razvoj ekološke pridelave, ki 

ekološkemu kmetijstvu in proizvodnji priznava osrednje mesto v strategijah Unije „od vil do 

vilic“ in za biotsko raznovrstnost, saj je cilj tega sporočila spodbujanje bolj trajnostnih 

modelov kmetijske proizvodnje in prehranskih sistemov, poleg tega pa podpira cilj, da se 25 

% kmetijskih zemljišč v EU nameni ekološkemu kmetijstvu in da se znatno poveča delež 

ekološke akvakulture. OPOZARJA, da bi morala vsaka država članica prispevati k skupnim 

prizadevanjem. 
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(5) PODPIRA cilj akcijskega načrta glede spodbujanja in podpiranja kmetov pri preusmerjanju 

na ekološko kmetijstvo in POUDARJA, da je treba podpirati vzpostavljanje kmetijskih 

gospodarstev ob opiranju na obstoječe mreže ekološkega kmetijstva. V zvezi s tem 

PRIZNAVA potencial drugih trajnostnih načinov kmetovanja, ki tudi prinašajo okoljske 

koristi in olajšujejo preusmerjanje na ekološko kmetijstvo. SE STRINJA, da lahko skupinsko 

certificiranje zniža stroške in zmanjša upravno breme za ekološke pridelovalce in 

predelovalce, hkrati pa ohranja možnost nadzora. 

(6) POZDRAVLJA celovit pristop akcijskega načrta k razvoju ekološkega kmetijstva in 

pridelave ter SE STRINJA, da so povpraševanje, proizvodnja in trajnostnost ključni 

dejavniki za nadaljnji razvoj sektorja.  

(7) Hkrati POUDARJA, da sta potrebna tržna usmerjenost in uravnotežen razvoj povpraševanja 

in ponudbe, da bi se zagotovila donosnost trga ekološke hrane in ekoloških kmetov v EU. 

(8) SE STRINJA, da se lahko z ukrepi, predlaganimi v akcijskem načrtu, nadaljuje pozitivni 

razvoj ekološkega kmetijstva in pridelave v EU.  

(9) V zvezi s tem PONOVNO OPOZARJA, da je treba pri določanju ciljev in posegov v 

podporo ekološkemu kmetijstvu in pridelavi v nacionalnih strateških načrtih v okviru skupne 

kmetijske politike in prostovoljnih nacionalnih akcijskih ekoloških načrtih upoštevati 

posebnosti, različna izhodišča, okoliščine in pogoje v državah članicah in regijah držav članic 

ter že dosežene uspehe. 

(10) POUDARJA, da bo akcijski načrt lahko uspešen šele, če bodo vanj vključeni vsi deležniki, 

tudi javni sektor na vseh ravneh upravljanja in celotni zasebni sektor vzdolž vrednostne 

verige, ter OPOZARJA, da je treba na vseh ravneh uskladiti ukrepe, da bi dosegli najboljše 

možne sinergije. 

(11) Hkrati SE ZAVEDA zahtevnosti izvajanja vseh teh ukrepov za deležnike v sektorju 

ekološkega kmetijstva. 
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(12) PODPIRA začrtane ukrepe za spodbujanje povpraševanja in zagotavljanje zaupanja 

potrošnikov, tudi z zagotavljanjem ambicioznega proračuna v promocijski politiki EU, in 

posebej IZPOSTAVLJA cilj, da se poveča ozaveščenost o ekološkem kmetijstvu in logotipu 

EU, tudi prek ekoloških šolskih shem.  

(13) MENI, da bi povečana uporaba zelenih javnih naročil in večja vključenost zasebnega sektorja 

pripomogla k povečanju distribucije in prodaje ekoloških proizvodov.  

(14) PONOVNO OPOZARJA na pomen zaupanja potrošnikov in ukrepov za izboljšanje 

sledljivosti in nadzora ter sistema za nadzor tako v EU kot tudi v tretjih državah, da se, tudi z 

uporabo rešitev informacijske tehnologije, preprečijo goljufije v ekološki pridelavi in trgovini. 

(15) PRIZNAVA, da je treba za spodbujanje pridelave in predelave nadaljevati razvoj na vseh 

stopnjah dobavne verige. 

(16) SE STRINJA, da SKP po letu 2020 zajema veliko pomembnih orodij za nadaljnje primerne 

spodbude, ki bi kmetom in predelovalcem omogočile preusmeritev in/ali zagotovile visoko 

raven ekološkega kmetijstva v ustreznih državah članicah. MENI, da bosta imela ekološko 

kmetijstvo in pridelava pomembno vlogo v nacionalnih strateških načrtih v okviru skupne 

kmetijske politike. 

(17) PRIZNAVA, da Komisija države članice spodbuja k oblikovanju nacionalnih akcijskih 

načrtov ali časovnih okvirov za razvoj ekološkega kmetijstva in pridelave. PONOVNO 

POUDARJA, da so nacionalni akcijski načrti prostovoljni. 

(18) Posebej POZDRAVLJA ukrepe, ki se nanašajo na organizacijo prehranskih verig, med 

drugim tudi v okviru spodbujanja neposrednega trženja in kratkih dobavnih verig v skladu z 

delovanjem enotnega trga. 
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(19) POUDARJA pomen lokalnega razvoja in ekoloških regij glede na številne pozitivne zunanje 

dejavnike ekološkega sektorja v smislu zaposlovanja in socialne vključenosti. PONOVNO 

OPOZARJA, da je treba ohraniti razpoložljivost avtohtonih pasem in sort, ekološkega 

heterogenega materiala, rastlinskih sort z visokim donosom, primernih za ekološko pridelavo, 

in ekoloških semen. 

(20) PRIZNAVA, da je treba pospešiti razvoj ekološke akvakulture v EU. 

(21) PONOVNO POUDARJA, da je treba pri sistemskem pristopu k raziskavam na področju 

ekološkega kmetijstva v skladu s pričakovanji družbe bolj upoštevati dobrobit živali in 

spodbujati učinkovitejšo rabo virov. POZDRAVLJA namero Komisije, da v okviru 

programa Obzorje Evropa nameni sredstva za raziskovalne in inovacijske projekte v zvezi z 

genskimi viri ter razvojem varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih alternativ obstoječim 

fitofarmacevtskim sredstvom. POZIVA Komisijo, naj preuči možnosti za podporo na 

področju raziskav in inovacij za tiste države, v katerih ta sektor še zaostaja. 

(22) MENI, da morajo biti za spodbujanje nadaljnjega preusmerjanja živinorejskih farm in 

njihovega razvoja na razpolago ekološka beljakovinska krma in vitamini, ter POZIVA 

Komisijo k oblikovanju pobud na področju ekološke prehrane, navedenih v akcijskem načrtu, 

tudi pobud glede krmnih dodatkov in raziskav o uporabi žuželk in morske biomase za krmila. 

(23) POZDRAVLJA namero Komisije, da prilagodi postopke za avtorizacijo bioloških 

fitofarmacevtskih sredstev, ki temeljijo na mikroorganizmih, in fitofarmacevtskih sredstev z 

majhnim tveganjem (sredstev, ki temeljijo na rastlinskih izvlečkih in feromonih). 

POUDARJA, da je treba po potrebi spodbujati uporabo alternativnih fitofarmacevtskih 

sredstev in metod za varstvo rastlin, kot so na primer sredstva, ki vsebujejo biološke aktivne 

snovi, ter v zvezi s tem okrepiti storitve kmetijskega svetovanja. 

(24) POZDRAVLJA bližnja pogajanja s trgovinskimi partnerji EU o vzajemnih sporazumih o 

enakovrednosti na področju ekološke pridelave in z zanimanjem pričakuje redna poročila o 

njihovem napredku. 
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(25) POUDARJA, da je za nadaljnji razvoj pomembna večja preglednost trga ter da je treba 

ustrezno pozornost nameniti omejitvi stroškov in upravnega bremena in poenostavitvam za 

deležnike in javno upravo. 

(26) POZIVA Komisijo, naj redno poroča o izvajanju ukrepov v podporo razvoju ekološkega 

kmetijstva in pridelave v EU. 

(27) POZDRAVLJA s tem povezane pobude in z zanimanjem pričakuje razglasitev vsakoletnega 

„ekološkega dne“ EU za spodbujanje ekološkega kmetijstva in pridelave po vsej EU. 
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