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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó új, Európai Uniós rendelet tervezettel kapcsolatban 

fordulunk Önhöz újólag. 

 

Mind Magyarországon, mind az Európai Unióban intenzív fejlődést mutat a bio ágazat, sok 

gazdálkodó kezd ökológiai termelésbe, a fogyasztói igények is folyamatosan növekednek, 

Magyarországon is egyetlen év alatt (2015-ről 2016-ra) közel megduplázódott az ökológiai 

gazdálkodást vállalók száma.  

Ez tehát egy prosperáló ágazat, amelynek kiszámítható és biztonságos jogi hátteret kell biztosítani. 

A Bizottság – szerintünk az ökológiai gazdálkodással ellentétes érdekcsoportok kezdeményezésére 

– több, mint négy éve új ökológiai gazdálkodási jogszabály tervezettel állt elő, amelyből sugárzott 

az ökogazdálkodás ellenesség.  

Bizonyára emlékszik rá, hogy az akkori tervezet a magyar biogazdálkodás területét és szereplőinek 

számát felére csökkentette volna! 

Magyarország kezdeményezésére (ezért köszönet Önnek) a Visegrádi négyek és más támogatók 

segítségével ezeket a katasztrófális elemeket ugyan kiiktatták, mégis nyugodtan kijelenthető, hogy a 

tervezet elfogadása semmi előnnyel nem járna, sőt rombolná az ökológiai gazdálkodás térnyerését.  

Nem véletlenül jegyezte meg a német dr. Hanspeter Schmidt, az EU legelismertebb 

ökogazdálkodási jogásza (számos meghatározó bio vállalkozás jogtanácsosa is), hogy „az ökológiai 

gazdálkodás a megelőzésre épül, az új jogszabály meg az ökológiai gazdálkodás megelőzésére”. 

Az EU bio közéletében egyetlen termelői, feldolgozó, fogyasztói és kutatói szervezetéről sem 

tudunk, aki támogatná az új jogszabály elfogadását! 

A Biofach konferenciáin múlt februárban kizárólag a Bizottság előadói, szakemberei érveltek az új 

szabályozás mellett, mindenki más ellene! 

Jellemző, hogy a mezőgazdasági területe több, mint 20%-án biogazdálkodást folytató Ausztria, mint 

tagállam végig a változtatás ellen érvelt és szavazott.  
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Információink szerint a kormányváltás során a német támogató álláspont is megrendült, a korábban 

igennel szavazó Svédország agrárminisztere úgy nyilatkozott, hogy nem bánná, ha elbukna a 

tervezet.  

Érthetetlen számunkra, hogy ekkora társadalmi tiltakozás ellenére miként vannak tagállamok, akik 

mégis támogatják az új jogszabályt! 

Világossá vált előttünk, hogy az ellentétes befolyásolási oldalon a tagállamok Brüsszelben, a 

Bizottságnál dolgozó szakemberei vannak, akikkel szemben elvárás, hogy hozzák tagállamuk 

támogató voksait! 

Úgy tűnik, hogy ez a mechanizmus nem csak a migráns-politikában, hanem a szakpolitikákban is 

„működik”! 

 

Magyarország az utolsó szavazáson (Lengyelországgal együtt) tartózkodott (a végeredmény 

szempontjából ez szinte a nemmel azonos; egyébként nemmel szavazott Csehország és Szlovákia), 

most meg arról szeretnék Önöket „kintről” meggyőzni, hogy fontos változtatások miatt igennel 

szavazzon Magyarország! 

Munkatársai által rendelkezésünkre bocsájtott tervezetet áttanulmányoztuk! Semmi pozitív változás 

nincsen benne (részletek kiemelésével ezt számukra küldött véleményünkben is bebizonyítottuk), 

társadalmi súlyunkkal a hátunk mögött kijelentjük, hogy az új biorendelet elfogadása nemzeti és 

az EU ökológia gazdálkodás érdekei ellen hatnak! 

 

EU és hazai partner-szervezekkel folytatott egyeztetéseink szerint ezt a véleményt képviselik 

valamennyien!   

Álláspontunk szerint a jelenleg hatályos jogszabályi keretek megfelelő alapot biztosítanak az ágazat 

fejlődéséhez, azok némi módosítást, egyes részterületek további harmonizációját követően 

alkalmasak arra, hogy biztonságos és kiszámítható hátteret nyújtsanak az ökológiai gazdálkodás 

további növekedéséhez. 

Arra kérjük T. Miniszter Urat hozzávetőlegesen 4000 hazai biogazda nevében, hogy a hazai és az 

európai biogazdálkodás térnyerése, erősödése érdekében Magyarország az új ökológiai rendelet 

elfogadása ellen szavazzon, és lehetőleg ezt az álláspontját mielőbb tegye világossá az EU 

döntéshozó fórumai felé! 

 

Egyébként Magyarország ezzel az elutasításával következetesen elvszerű kiállást mutatna a tiszta 

bioszabályozás mellett, mert indítványunkra az engedékeny, a „bioságot romboló” GMO 

szabályozási elemek miatt Magyarország annak idején is a most hatályos Tanácsi ökorendelet ellen 

szavazott!  

 

Budapest, 2017. november 14. 
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