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Igen Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Az ökológiai szektor valamennyi szereplőjével együtt aggódva figyeljük az új EU bio jogszabály 

megalkotásának Tanácsi szinten zajló folyamatát. A június 16-i ülésen ismereteink szerint végső 

döntés születik a Tanács által elfogadott kompromisszumos javaslat szövegét illetően, és 

meglátásunk szerint a most tárgyalt verzió a legutóbb nyitva maradt kérdésekben csak távolabb 

került az általunk – és Magyarország által képviselt állásponttól. 

Ebből két olyan kérdés van, mely a magyar ökológiai szektor szempontjából is kulcsfontosságú. 

Egyik a jelölés/tanúsítás megvonásához kapcsolódó szermaradvány-határérték kérdése. A korábbi 

tervezetektől eltérően a most tárgyalt verzió fenntartaná azon tagállamok számára a határérték 

alkalmazásának lehetőségét, amelyeknél eddig is volt ilyen.  

 

Attól eltekintve, hogy a jelenlegi megfogalmazás (26e cikk, különösen annak 1c pontja) nem 

egyértelmű, véleményünk szerint ellentmondásos (pl. hogy magyarázható a fogyasztók felé az, 

hogy a belső piac termékeire vonatkozik a határérték, más tagállamokból érkezőkre viszont nem?), 

Úgy gondoljuk, hogy ez a lehetőség egyáltalán nem a tagállamok által szorgalmazott harmonizáció 

irányába mutat, hanem éppen hogy hosszú időre konzerválja a ma is fennálló kaotikus gyakorlatot.  

 

A másik sarkalatos kérdés számunkra az ellenőrzések gyakorisága. Magyarország eddig 

folyamatosan kiállt az kötelező éves fizikai ellenőrzés fenntartása mellett, ezzel szemben a mostani 

javaslat ettől egészen eltávolodott. A kockázatbecslés jól működő rendszer, azonban nem képes 

minden problémát kiszűrni. Amennyiben egy gazdaság vagy üzem valamilyen okból kifolyólag – 

akár szándékosan, akár tudatlanságból – hibás gyakorlatot folytat, és azt az ellenőrző szervezet csak 

három év elteltével veszi észre, hatalmas gondokat fog okozni és rendkívül negatív fényt vet az 

ökológiai gazdálkodás egészére. 

A mai gyakorlat szerint az előző ellenőrzés időpontjáig visszanyúlva kell az ellenőrzéseket 

lefolytatni, hiszen nem lehet ellenőrzés nélkül eltöltött idő sem a mostani jogszabály, sem az új 

tervezet szerint. Három évre visszanyúló ellenőrzés sikere eleve kétséges, és csak arra alkalmas, 

hogy a fogyasztói elvárásokat negligálja, hiszen – tapasztalataink szerint– az évi egy ellenőrzést is 

rendkívül ritkának tartják; állandóan magyaráznunk kell, hogy nem kevés, ha jól ütemezzük az 

időpontját, hogy gyakorítjuk azt esetenként stb.  

Tehát az új jogszabály melletti egyik legfőbb érvként hangoztatott „fogyasztói bizalom 

megerősítésével” szemben a fenti intézkedések épp ennek ellenkezőjét váltanák ki.  

Az Unió egészét tekintve egyébként sem gondoljuk, hogy problémát jelent a fogyasztói bizalom 

megtartása, az erőteljes piaci növekedés a régi tagállamokban egyáltalán nem ezt mutatja. A 

probléma az, hogy az egyre növekvő igényt nem követi az Unión belül az ökológiai gazdálkodók 

számában és a területben hasonló ütemű növekedés. A fent említett problémás intézkedések és a 

nyomás, mely a Bizottság felől érezhető ezek irányában azonban nem a gazdálkodókat és az 

ellenőrzési rendszert erősítik. 
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Úgy érezzük ez a Kormány felismerte az ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségeket és kiemelten 

fontosnak tartja a hazai növekedést, ezt mutatják az elmúlt időszak kedvező intézkedései is. Ezen 

túl, az ökológiai gazdálkodás – mint ma is garantáltan GMO-mentes termék– ihlette és támogatja 

Magyarország GMO mentességét, és ennek minél szélesebb európai megvalósulását is. 

Ezért kérjük Miniszter urat, továbbra is a hazai gazdálkodók érdekében képviselje Magyarország 

álláspontját és tartsa fenn eddigi véleményét, és amennyiben nem történik elmozdulás, kérjük, hogy 

a jelenlegi javaslatot ne szavazza meg. 

 

 

Budapest, 2015. június 12. 
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