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Igen Tisztelt Igazgat6 Ur!

K6szdnettel vessziik, hogy a NEBIH. mint az 6kol6giai gazd6lkodris6rt felel<is illet6kes hatosilg

kikdri Szdvets6giink v6lemdny6t egy olyan fontos kdrddsben. mint az el<iirrisokt6l val6 eltdrds

kezel6s6re k6sziilo jegyzdk.

Az 0n igazgat6s itgin 2016. okt6ber 4-6n tblltatott egyeztetds ktil6ndsenj6l sikertlt. hrilisak
vagyunk az6rt, mert vdgigjeten tudott lenni a megbeszdl6sen. amelyen 0n 6s munkatdrsai nagy

szakmaihozziertdssel, 6s a biogazd:ilkodris irrinti empriti6val rilltak a kdrddsekhez.

Egyetlen d<int6s maradt el (lajtahasznrilat a p6rhuzamos gazdritkod6sban), amelynek megoldrisa

6rdek6ben igdrtem egy levezet6st. amelyet ezriton teszek meg.

Az..FVO'' jelent6sben szereplo atribbi. fdlre6rheto mondat miatt ragadt le az egyeztet6s:

,. Egy n<iv6nytermesztondl az l. szdmt ellen6rzo szervezet enged6lyezte ugyanazon ndvinylajta
piirhuzamos termesztesdt szokr'6nyos 6s <lkol6giai mtidon. Az ellenor kijelentette, hogy elfogadja
ezt a helyzetet. mir,el a termelo tgy dontcitt. hogl nem 6rt6kesiti tiko169iaikent a ternest. Azonban

ugyanazon ndvdnyfajta szokv6nyos es cikol6giai m6don val6 termeszt6s6nek elfbgadasa nem t'elel

meg a 83412007lEK Rcndelet I L cikkiben ds a 889/2008/EK Rendelet 35(2) cikkdben

foglaltaknak. ftiggetlentil a gazdasdgi szereplonek a betakaritott termds t-elhasznriliisiira vonatkoz5

r'69so dcintds6tol."

Az iill6spontunkkal szemben. ezt a v6lemdnytinket nem oszto vitapartnereink rig.v 6rlelmeztek. hogy

ez ahelyzet nem tolerrilhat6, mig szerintiink egy6rtelmi.i, hogy a jegyzoktfnyv azt veti az 1 . sziimt
ellenorz6 szervezet (Biokontrotl) szemdre (oggal). hogy ellenore nem:illapitotta meg az elt6r6st

az el6i16sokt6l. azokhoz k<ivetkezm6nyt nem kapcsolt. elfbgadva. hogl a biogazda nem is ker

tanfsitvanF az drintett t6telre.
Szerinttink az eloirrisokt6l val6 cltdrds fenniill (a Biokontroll tanrisitiisi r6szlege az ellenort

f'eliilbirrllva ezt a tanisit6 lapon meg is iillapitotta). de ez szabdlytalans6g scmmivel nem ktiltinbcizik

az egydb enyhdbb eltdrdsekt6l. amell'ek inkribb a szabiilytalans:igok, mint ajogsdrtdsek

kateg6ri6j riba tartoznak.

Ennek megleleloen az azonos vagy nem kcinnyen megkiil6nbtiztethet6 fajtAkb6l szdrmazcl titelck
esetdben az tikol69iai jelo16ssel tdrt6no forgalmaz6s megakaddlyozrisa lehct ar6nyos a

szabillytalans69gal.

Egydbkdnt a most foly6.jegyzdk kdszit6si" munka mozgiistere is kiziir6lag a tanusit6sra. s6t

tan[sitrisi t6telre vonatkozik. elvdrva az int6zked6s ariinyossrigiit is.

A Taniics 83412007lEK rendelet 30. cikk a kcivetkezoket irja elo: ,. Amennyiben

szabdlytalans6got iillapftanak meg. az . . . .. . ... '.... ellen6rz6 szen' gondoskodik arr6l. hogy a

cimkdz6sen ds a rekkimozrisban az iikol6giai el66llitrisi m6dszerre ne ttirt6njen uta16s a
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szaballulanseg allal drintett teljes t6telen vagy gyrirtdsi sorozatban. amennyiben ez ar{nyos a
megsdrtett kdvetelm6ny jelent<isdgdvel 6s a szabiilytalan cselekedetek jellegdve[ 6s ktilonleges
kiiriilm6nyeivel."

A 889-es rendelet 92d cikk 6rtelm6ben a T. Hat6srig feladata v6lhetoleg az intdzkeddsek
harmoniziiliisa 6rdekdben - hogyjegyz6k kiadiisiival gondoskodj6k arr6l. hogy azonos elt6rdsek
azonos k<ivetkezm6nnyel jrirjanak legal6bb a leggyakoribb - az tikol6giai mintlsit6st befolyrisol6
esetekben.

..Az illet6kes hat6siigok jegyz6ket k6szitenek legalibb a termdkek iikol6giai min6sit6s6t
befolydsoki leggyakoribb szabrilyalansdgokr6l ds jogs6rt6sekrol, valamint az ezek f'elmeriildse
esetdn az ellenorzo szerv iiltal az ellenorzdse ali tartoz6. rikol6giai termeldst lblytat6 gazdas6gi
szereplokkel szemben megteendo intdzked6sekrril, ds a jegyzdket eljuttatjrik azon ellenorzo
szervekhez. amelyekre ellenorzdsi feladatot ruhdztak rit.''

Tisztelettel k6rjtik lgazgat6 urat, hogy kdrdstinknek adjon helyt. ds fogadja el, hogy azonos. vagy
nem k<innyen megktilcinb<iztethet6 ndv6nyfajta termeszt6se eset6ben a jegyz6kbe az keriilj6n, hogy
.,az azonossiiggal" drintett tdtel minositdsdt meg kell tagadni, illetve a kiadott tantsitv6ny vissza kell
vonni.
Ezt k<iveti Dr. Lucskai Attila (FM) ismertetdse szerint az dltala ismert EU tagiillamok gyakorlata
(konkrdkn: Franciaorsziig, Lengyelorszrig. Ndmetorsz6g), igy teljess6ggel elfogadhatatlan Ienne a
magyar biogazdiik sz6miira. hogy <iket rendkiviil hritrrinyos 6s m6ltiinJtalan helyzetbe (kizrirds.
teriiletek rijrainditrisa. jel<itdst6l eltiltris) hoznrik ugyanabban a helyzetben.
Rriadiisul nrilunk a nagyobb ritlagos gazdasdgmdret miatt gyakoribb is a pdrhuzamos gazdrilkodris.
mint a felsorolt tagiillamokban; a teljes dkol6giai tertilet tdbb, mint f'ele ilyen gazdas6gokban vanl
Alliispontunkat egyeztettiik a jegyzdk kdszit6s munk6jriban r6szt vevo Nemzeti Agrdrgazdasrigi
Kamariival, amely maraddktalanul egyetdrt a jelen javaslattal!
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