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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 
 

Tudjuk, hogy Miniszter úr számára nagyon fontos ügy az ökológiai gazdálkodás, ezért most az 

alábbi ügyben kérnénk szíves segítségét a magyar biogazdálkodók nevében. 

 

Bizonyára tudja, hogy az Európai Bizottság a most hatályos, ökológiai gazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályok helyett egy teljesen új javaslatot dolgozott ki. Ezzel kapcsolatban már hosszabb ideje 

folyik a vita az Európai Unió különböző intézményeiben és diplomáciai szintjein. Most, a Máltai 

Elnökség ideje alatt meg kívánnak állapodni az új jogi szabályozás szövegében. 

 

Példa nélkülinek látjuk uniós viszonylatban, hogy egy nemrégiben elfogadott szabályozást némi 

módosítás helyett teljesen felül akarjanak írni, különösen olyan tervezett rendelkezésekkel, amelyek 

semmilyen hozzáadott értéket nem képviselnek a most hatályos jogi keretekhez képest – sőt, 

rontanának azon, és amely ellen az egész érintett ágazat európai szinten tiltakozik.  

 

Az Európai Bizottság állítása szerint az új javaslatnak az a célja, hogy a fogyasztói bizalmat 

növelje, és a szektort erősítse. Tervezetük azonban sajnálatos módon éppen ezek ellen a célok ellen 

hat, bizonytalanságot teremtve egy olyan ágazatban, amely az ilyen jellegű, kedvezőtlen viszonyok 

közepette is látványosan és töretlenül növekszik. Ennek a növekedésnek kell könnyebbé tenni a 

jövőbeli útját, tiszta, világos, kiszámítható és a gyakorlatban jól alkalmazható követelményekkel és 

szabályokkal. Az új rendelet tervezet azonban nem ilyen. 

 

Az Európai Bizottság már 2015-ben azt nyilatkozta, hogy amennyiben 6 hónapon belül nem 

születik kompromisszum, akkor elveti az új jogszabály bevezetésére a javaslatát. Ez a 6 hónap 

sokszorosan eltelt, az Európai Bizottság mégsem hozta meg az ígért lépést, sőt, a tárgyaló felek 

mihamarabbi megállapodásban reménykednek.  

 

Szinte a teljes ökológiai gazdálkodói kör, a bio közéleti szereplői egyértelműen az új szabályozás 

ellen vannak, ezzel szemben Brüsszel a saját eredeti szándékát – esetenként taktikai célból tett apró 

engedmények mellett; tőle nem szokatlan módon- erőből szeretné érvényre juttatni! 

 

Arra kérjük Miniszter urat, hogy a brüsszeli fórumokon, így a soron következő, május 29-ei 

Mezőgazdasági Különbizottsági ülésen se támogassa Magyarország a mandátum megadását arra, 

hogy a mostani tartalommal megállapodjon az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal, mert a 

tervezet jelen állapotában kiforratlan, nincs igazi hozzáadott értéke a most hatályos jogszabályi 

keretekhez képest, és kárt okozna az egész bio ágazat jövője szempontjából. 
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A tervezet számos ponton fent kíván tartani olyan elemeket, amelyeket Magyarország végig 

ellenzett! 

 

Lehet, hogy megint leszavaznak bennünket, de legalább tudhassuk, hogy nem vagyunk részesei a 

rossz döntésnek! 

 

Így volt ez 2008-ban is, amikor indítványunkra Magyarország a 834/2008/EK rendelet elfogadása 

ellen szavazott, tekintettel annak GMO szempontjából liberális tartalma miatt! 

 

 

Budapest, 2017. május 25. 

 

Tisztelettel, felelősségteljes munkájához sok erőt, jó egészséget kívánva,  

 

 

 

 

                  
 

 

Czeller Gábor elnök,                                                            Dr. Roszík Péter alelnök, ügyvezető                                                                                                      


