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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata két rendelettervezetet tartalmaz. Az első az ökológiai mezőgazdaság 
számára felállítandó új tevékenységi keretről szól, és az ágazat belső piaci jelentőségének 
növelése céljából korszerűsíti a vonatkozó célkitűzéseket és elveket. A második 2009. január 
1-ig átmeneti adaptációs időszakot és a jogszabálytól való eltérést javasol, mivel az első 
rendeletben lefektetett végrehajtási feladatokra adott határidő igen szűkös, ami a piac 
torzulását okozhatja, valamint azért, hogy tisztességes kereskedelmi feltételeket biztosítson 
azon harmadik országban tevékenykedő szereplőknek vagy termelőknek, akik ökológiai 
termékeket szállítanak az EU piacára.

A Bizottság javaslata üdvözlendő, mert nagyban elősegíti az ökológiai mezőgazdasági piac 
szabványainak harmonizációját: ezen ágazatban az utóbbi években főleg az intézményi 
étkeztetés ökológiai termékekkel való ellátása révén nőtt a fogyasztói kereslet, ami állami 
szervek és magánszervezetek által meghatározott szigorú pályázati feltételek mellett történt. 
Ezért a javaslatot úgy kell bővíteni, hogy e területekre is kiterjedjen a hatásköre. 

Az ökológiai termelőket azonban nem csak piaci érdekek vezérlik abban, hogy versenyképes 
és megbecsült élelmiszeripari és nem élelmiszeripari (pl. textíliák és kozmetikumok) 
termékeket bocsássanak piacra. Fő céljuk, hogy a fenntartható fejlődés érdekében biztosítsák 
az erózió, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa által nem fenyegetett, mezőgazdasági 
művelés alá vont földek talajának védelmét. Így, hála termelési kapacitásaiknak, valamint a 
talaj termőképessége és az állatjólét javítása terén bevált gyakorlatokat érintő szakmai 
ismereteiknek, képesek versenyképes termékek előállítására, miközben biztosítják a vidék 
szociális fejlődését az EU területén.

Az e termékek iránti fogyasztói kereslet a hagyományos mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó minőségi szabványoktól jelentősen eltérő szabványokat követel. A növényvédő 
szerektől és GMO-któl való teljes mentesség alapvető követelmény, ezeknek még 
véletlenszerű jelenléte sem megengedhető. Az ökológiai termékek „bio”-címkézésének e 
célokkal összhangban kell történnie. Nincs szükség a GMO-tartalomra vonatkozó tűrésküszöb 
meghatározására, még akkor sem, ha az ökológiai művelés alá vont területek más olyan 
mezőgazdasági területek közelségében vannak, ahol a GMO-kat részben megtűrik, vagy akár 
alkalmazzák. A GMO-kat mindenáron kerülni kell. Végezetül, az ökológiai minősítést 
biztosító új vagy innovatív módszerek minőségi ellenőrzésének vagy értékelésének nem a 
hagyományos minőségellenőrzést előíró 882/2004 sz. rendeletre kell alapulnia, hanem a 
termelők részvételét és a termelőkkel folytatott rendszeres párbeszédet feltételező kialakult 
működő gyakorlatokra és az ISO 65/EN 45011-es szabványra, még akkor is, ha a Bizottság a 
közeli jövőben aktualizált, kifejezetten az ökológiai termelésre alkalmazandó eltéréseket 
javasol a fenti jogszabálytól.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) Az ökológiai termelés egy 
gazdaságirányításból és 
élelmiszertermelésből álló átfogó rendszer, 
amely kombinálja a legjobb 
környezetvédelmi gyakorlatokat, a magas 
szintű biodiverzitást, a természeti 
erőforrások megőrzését, a magas szintű 
állatjóléti szabványok alkalmazását és az 
egyes fogyasztók természetes anyagok és 
eljárások használatával előállított termékek 
iránti preferenciájával összhangban lévő 
termelést. Az ökológiai termelési 
módszernek így kettős társadalmi szerepe 
van, egyrészt gondoskodik olyan speciális 
piacról, amely a fogyasztók ökológiai 
termékek iránti igényét kielégíti, másrészt
olyan közjavakat termel, amelyek 
hozzájárulnak a környezet védelméhez és az 
állatjóléthez, valamint a vidékfejlesztéshez.

(1) Az ökológiai termelés egy 
gazdaságirányításból és 
élelmiszertermelésből álló átfogó rendszer, 
amely egyesíti a legjobb környezetvédelmi 
gyakorlatokat, a magas szintű biodiverzitást, 
a természeti erőforrások megőrzését és a 
magas szintű állatjóléti szabványok 
alkalmazását, és célja, hogy természetes 
módszerekkel javítsa a talaj 
termőképességét, valamint az egyes 
fogyasztók természetes anyagok és eljárások 
használatával előállított termékek iránti 
preferenciájával összhangban lévő termelést 
biztosítson. Az ökológiai termelési 
módszernek így számos pozitív szerepe van:
nemcsak gondoskodik egy olyan speciális 
piacról, amely a fogyasztók ökológiai 
termékek iránti igényét kielégíti, olyan 
közjavakat termelve eközben, amelyek
túlmutatnak az élelmiszeripari ágazaton,
hanem – mindenek előtt – hozzájárul a 
környezet védelméhez és az állatjóléthez, 
valamint a szociális vidékfejlesztéshez is.

Indokolás

Az ökológiai termelők elsődleges célja a talaj természetes termőképességének biztosítása a 
legjobb fenntartható környezetvédelmi és társadalmi gyakorlatok alkalmazásával. E 
technikákkal versenyképes termékek előállítására képesek, egyre növekvő igényt kielégítve.

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) Az ökológiai mezőgazdasági ágazat 
részesedése a legtöbb tagállamban 
növekvőben van. Kifejezetten észrevehető az 
elmúlt években a fogyasztói kereslet 
növekedése. A közös agrárpolitika legutóbbi 
reformja, amely a piacorientáltságra és a 

(2) Az ökológiai mezőgazdasági ágazat 
részesedése a legtöbb tagállamban 
növekvőben van. Kifejezetten észrevehető az 
elmúlt években a fogyasztói kereslet 
növekedése. A közös agrárpolitika legutóbbi 
reformja, amely a piacorientáltságra és a 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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fogyasztói igényeket kielégítő minőségi 
termékek kínálatára helyezi a hangsúlyt, 
valószínűleg tovább ösztönzi az ökológiai 
termékek piacát. Ennek tükrében az 
ökológiai termelés jogi szabályozása egyre 
fontosabb szerepet játszik az agrárpolitika 
keretrendszerében és szorosan kapcsolódik a 
mezőgazdasági piacok fejlődéséhez.

fogyasztói igényeket kielégítő minőségi 
termékek kínálatára helyezi a hangsúlyt, 
valószínűleg tovább ösztönzi az ökológiai 
termékek piacát. Ennek tükrében az 
ökológiai termelés jogi szabályozása egyre 
fontosabb szerepet játszik az agrárpolitika 
keretrendszerében és szorosan kapcsolódik a 
mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, 
valamint a művelés alá vont földek 
talajának védelméhez és megóvásához.

Indokolás

A talajok védelme és az ökológiai termelés alá vonandó területek koherens fejlődése is 
szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági piaci politikák fejlődéséhez.

Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés

(3) Az ökológiai termelési ágazatot irányító 
közösségi jogszabályi keret által követendő 
célok a tisztességes verseny és az ökológiai 
termékek belső piaca megfelelő 
működésének biztosítása, valamint az 
ökológiai jelölésű termékek iránti fogyasztói 
bizalom fenntartása és indokolttá tétele.
További célként olyan feltételeket kellene 
nyújtania, amelyek mellett ez az ágazat a 
termelési és piaci fejlődéssel összhangban 
tud előrelépni.

(3) Az ökológiai termelési ágazatot irányító 
közösségi jogszabályi keret által követendő 
célok a tisztességes verseny és az ökológiai 
termékek belső piaca megfelelő 
működésének biztosítása, valamint az 
ökológiai jelölésű termékek iránti fogyasztói 
bizalom fenntartása és indokolttá tétele.
További célként olyan feltételeket kellene 
nyújtania, amelyek mellett ez az ágazat a 
termelési és piaci helyzet alakulásával, 
valamint a fenntartható környezeti 
fejlődéssel összhangban tud előrelépni.

Indokolás

Az ökológiai termelés olyan megújult jogi szabályozás révén tud tovább fejlődni, amely 
nemcsak a piaci helyzet alakulásával, hanem a fenntartható fejlődéssel is összhangban van.

Módosítás: 4
(8) preambulumbekezdés

(8) Az ökológiai termelés fejlődését tovább 
kellene segíteni különösen az ökológiai 
termelésnek jobban megfelelő új 
technológiák és anyagok használatának 
támogatásával.

(8) Az ökológiai termelés fejlődését tovább 
kellene segíteni a bizonyítottan bevált 
gyakorlatok alapján, különösen az ökológiai 
termelésnek jobban megfelelő új 
technológiák és anyagok használatának 
támogatásával.
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Indokolás

Az érintett szereplők utóbbi években nagy mennyiségben felgyűlt tapasztalatait figyelembe kell 
venni a legjobb teljesítmények megerősítése érdekében és azért, hogy hosszú távú perspektívát 
biztosítsunk az új ökológiai termelőknek is.

Módosítás: 5
(9) preambulumbekezdés

(9) A géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) és a GMO-kból vagy 
azok által előállított termékek 
összeegyeztethetetlenek az ökológiai 
termelés fogalmával és a fogyasztók 
ökológiai termékekről alkotott 
elképzelésével. Ezért ezeket nem szabad az 
ökológiai termelésben vagy az ökológiai 
termékek feldolgozásában szándékosan
használni.

(9) A géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) és a GMO-kból vagy 
azok által előállított termékek 
összeegyeztethetetlenek az ökológiai 
termelés fogalmával és nem felelnek meg a 
fogyasztók ökológiai termékekről alkotott 
elképzelésének. Ezért ezeket nem szabad az 
ökológiai termelésben vagy az ökológiai 
termékek feldolgozásában felhasználni, sőt 
az ökológiai állománynak a GMO-kat 
tartalmazó termények termesztésére 
használt területek közelsége miatt 
bekövetkező véletlenszerű fertőződése is 
kerülendő.

Indokolás

A GMO-k alkalmazását, mind a vetőmagok, mind a termények vonatkozásában tiltani kell az 
ökológiai termelésben. Az ökológiai termékek és a fogyasztó magas minőségről alkotott helyes 
elképzelése megóvása érdekében kerülni kell a GMO-kat akár csak részben alkalmazó 
hagyományos termelés fizikai közelsége miatt bekövetkező bárminemű véletlenszerű 
fertőződést.

Módosítás: 6
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A növényvédő szerek használata 
összeegyeztethetetlen az ökológiai 
termeléssel.

Indokolás

Magyarázatra nem szoruló módosítás, amely teljes összhangban van a megújuló erőforrások 
és a többéves vetésforgó kizárólagos használatáról, és a kiegészítő műtrágyák ökológiai 
termeléssel való összeegyeztethetőségéről szóló (10)-(13) preambulumbekezdésekkel.
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Módosítás: 7
(18) preambulumbekezdés

(18) Az akvakultúrára vonatkozó közösségi 
termelési szabályok elfogadásáig a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy nemzeti szabványok alkalmazásáról, 
vagy azok hiányában a tagállamok által 
elfogadott vagy elismert magánszférabeli 
szabványok alkalmazásáról rendelkezzenek.
Azonban a belső piac megzavarását 
megelőzendő, a tagállamoktól meg kell 
követelni, hogy elismerjék egymás termelési 
szabványait ezen a területen.

(18) Az akvakultúrára vonatkozó közösségi 
termelési szabályok elfogadásáig a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy nemzeti szabványok alkalmazásáról, 
vagy azok hiányában a tagállamok által 
elfogadott vagy elismert magánszférabeli 
szabványok alkalmazásáról rendelkezzenek.
Azonban a belső piac megzavarását 
megelőzendő, a tagállamoktól meg kell 
követelni, hogy a technikák egységesítéséig 
elismerjék egymás termelési szabványait 
ezen a területen.

Indokolás

Az akvakultúrára vonatkozó közösségi szabályokat a lehető legrövidebb időn belül bele kell 
foglalnunk e rendeletbe. A szabványok tagállamok közötti kölcsönös elismerése addig is 
biztosíthatná az ökológiai termelés célkitűzéseivel való átmeneti összhangot.

Módosítás: 8
(19) preambulumbekezdés

(19) A feldolgozott ökológiai termékeket 
olyan feldolgozási módszerek használatával 
kell előállítani, amelyek biztosítják, hogy a 
termék teljes ökológiai értéke és alapvető 
minőségi tulajdonságai a termelési lánc 
minden szakaszában fennmaradjanak.

(19) A feldolgozott ökológiai termékeket 
olyan feldolgozási módszerek használatával 
kell előállítani, amelyek biztosítják, hogy a 
termék teljes ökológiai értéke és alapvető 
minőségi tulajdonságai a termelési lánc 
minden szakaszában fennmaradjanak. Az 
ökológiai mezőgazdasági összetevők utóbbi 
években növekvő arányú kereskedelmi 
forgalomba kerülése segít elérni e célt.

Indokolás

A termékek magas minőségére és ökológiai jellegükre vonatkozó garanciát az ökológiai 
összetevők egyre növekvő arányú kereskedelmi forgalomba kerülése biztosítja a termelés 
minden szakaszában.

Módosítás: 9
(20) preambulumbekezdés

(20) Az ökológiai mezőgazdasági összetevők 
kereskedelmi hozzáférhetősége az elmúlt 

törölve
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években növekedett és ezért tovább 
korlátozható a nem-ökológiai összetevők 
használata az ökológiai feldolgozott 
élelmiszerekben és takarmányokban.

Indokolás

A nem-ökológiai összetevők vagy takarmányok használatának csupán általános jellegű 
korlátozása nem fér össze azzal, hogy az ökológiai termelők a teljes termelési láncot 
természetes eszközökkel tervezik meg, ahogyan az említésre kerül a fentebb hivatkozott 
preambulumbekezdésekben, és amint azt az ökológiai termelés alapelvei is hangsúlyozzák.

Módosítás: 10
(22) preambulumbekezdés

(22) Fontos az ökológiai termékek iránti 
fogyasztói bizalom fenntartása. Ezért az 
ökológiai termelésre alkalmazandó 
követelmények alóli felmentéseket 
szigorúan azokra az esetekre kell 
korlátozni, amelyekben a kevésbé szigorú 
szabályok alkalmazása indokoltnak 
tekintett.

törölve

Indokolás

A fogyasztói bizalmat nem lehet figyelmen kívül hagyni: az ökológiai termékekre vonatkozó 
követelmények alól nem tehető kivétel, legfeljebb korlátozott mértékben rugalmas termelési 
szabályok tárgyát képezhetik, a (21) preambulumbekezdésben említett közös ökológiai 
szabványok elérése érdekében.

Módosítás: 11
(25) preambulumbekezdés

(25) Azért, hogy egyértelműség uralkodjon a 
teljes közösségi piacon, egy egyszerű 
szabványosított hivatkozást kellene 
kötelezővé tenni minden, a Közösségen 
belül előállított ökológiai termék számára, 
legalább abban az esetben, ha ezek a 
termékek nem viselik az ökológiai termelés 
közösségi logóját. E hivatkozás 
használatának lehetősége a harmadik 
országokból behozott ökológiai termékekre 
is vonatkozna, de kötelezettség nélkül.

(25) Azért, hogy egyértelműség uralkodjon a 
teljes közösségi piacon, egy egyszerű 
szabványosított hivatkozást kellene 
kötelezővé tenni minden, a Közösségen 
belül előállított ökológiai termék számára, 
legalább abban az esetben, ha ezek a 
termékek nem viselik az ökológiai termelés 
közösségi logóját. E hivatkozás 
használatának lehetősége a harmadik 
országokból behozott ökológiai termékekre 
is vonatkozna.
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Indokolás

Az ökológiai termékekre vonatkozó szabványosított közösségi hivatkozás harmadik országok 
általi alkalmazása lehetőség és garancia mind az EU fogyasztói, mind a harmadik országok 
ökológiai termelői és kereskedői számára.

Módosítás: 12
(27) preambulumbekezdés

(27) Tilos GMO-k szándékos használata az 
ökológiai termelésben. Az egyértelműség és 
koherencia kedvéért nem szabad lehetővé 
tenni egy termék ökológiaiként való 
címkézését, ha az GMO-tartalomra, GMO-
összetevőkre vagy GMO-kból való 
előállításra utaló címkét visel.

(27) Tilos GMO-k használata az ökológiai 
termelésben. Az egyértelműség és 
koherencia kedvéért nem szabad lehetővé 
tenni egy termék ökológiaiként való 
címkézését, ha az GMO-tartalomra, GMO-
összetevőkre vagy GMO-kból való 
előállításra utaló címkét visel.

Indokolás

Az ökológiai termékek bármilyen szintű GMO-fertőzése tilos.

Módosítás: 13
(28) preambulumbekezdés

(28) Annak biztosítására, hogy az ökológiai 
termékek előállítása az ökológiai termelésre 
vonatkozó közösségi jogszabályi keretben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően történik, az e jogszabályok 
hatálya alá tartozó minden tevékenységet a 
teljes termelési láncban ellenőrizni kell, és 
összhangban kell lenniük a takarmány- és 
élelmiszerjog, valamint az állat-
egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok követelményeinek 
történő megfelelés ellenőrzésének 
biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 
882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben1 meghatározott szabályokkal.

(28) Annak biztosítására, hogy az ökológiai 
termékek előállítása az ökológiai termelésre 
vonatkozó közösségi jogszabályi keretben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően történik, az e jogszabályok 
hatálya alá tartozó minden tevékenységet a 
teljes termelési láncban ellenőrizni kell a 
kifejezetten az ökológiai mezőgazdaság 
céljaira, az IFOAM (Ökológiai 
Gazdálkodók Nemzetközi Szövetsége) 
akkreditációs kritériumainak keretein belül 
világszerte létrehozott ISO 65/EN 45011 
szabvánnyal összhangban.

Indokolás

A 882/2004 sz. rendelet nem alkalmas az ökológiai termelési lánc eredetiségének igazolására 

  
1 HL L 165., 2004.4.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 191., 2004.5.25., 1. o.
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és megőrzésére,és nem biztosítja az érdekelt felek teljes bekapcsolódását az ellenőrzési 
folyamatba, miközben éppen az ökológiai termelők alkalmaztak elsőként minősítési 
rendszereket a termelés valamennyi szakaszában. Amennyiben nem történik meg a 
hagyományos mezőgazdaságra vonatkozó szabályoknak az ökológiai termelés 
sajátosságainak való megfelelést célzó, 882/2004 rendelet 63. cikke (2) bekezdése szerinti 
módosítása, azok alkalmazása az ökológiai termékek – hagyományos termékekhez hasonló –
felesleges homologizációs folyamatához vezet.

Módosítás: 14
(29) preambulumbekezdés

(29) Néhány esetben aránytalannak tűnhet 
az értesítési és ellenőrzési követelmények 
alkalmazása egyes kiskereskedelmi 
gazdasági szereplőkre. Ezért indokolt 
engedélyezni a tagállamok számára, hogy 
mentesítsék az ilyen gazdasági szereplőket e 
követelmények alól.

törölve

Indokolás

Az ISO 65/EN 45011 szabványok alkalmazandók mindaddig, amíg a Bizottság végre nem 
hajtja a 882/2004 rendelet következetes módosítását. A különböző, meghatározott 
jogszabálytól való eltéréshez nem kapcsolódó homályos mentesítési szabályok 
hasznavehetetlenek, és nem jelentenek megfelelő megoldást sem a KKV-knak, sem a 
kereskedőknek. 

Módosítás: 15
(36) preambulumbekezdés

(36) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal1
összhangban kell elfogadni. Tekintve, hogy 
az ökológiai termelés jogi szabályozása 
fontos tényező a közös agrárpolitika keretén 
belül, mivel szorosan kapcsolódik a 
mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, 
indokolt összhangba hozni az e politikát 
irányító, létező jogalkotási eljárásokkal. Az 
e rendelet alapján a Bizottságra ruházott 

(36) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal2
összhangban kell elfogadni. Tekintve, hogy 
az ökológiai termelés jogi szabályozása 
fontos alaptényező a közös agrárpolitika és a 
fenntartható környezetpolitika keretén 
belül, indokolt előírni az érdekelt felek 
rendszeres konzultációját összhangban e 
rendelet céljaival, és az e politikát irányító, 
létező jogalkotási eljárásokkal. Az e rendelet 

  
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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hatásköröket ezért az 1999/468/EK rendelet 
4. cikkében előírt irányítóbizottsági 
eljárással összhangban kell gyakorolni, 

alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket 
ezért az 1999/468/EK rendelet 4. cikkében 
előírt irányítóbizottsági eljárással 
összhangban kell gyakorolni, 

Indokolás

Az ökológiai mezőgazdasági termelés sajátossága abban áll, hogy nagyfokú részvételt igényel 
és megkívánja az érdekelt felek rendszeres konzultációját. A jelenlegi technikák és eljárások 
alapvető megváltoztatásában való szerepvállalásuk jótékony hatással van az egész termelési 
láncra.

Módosítás: 16
1. cikk (1) bekezdés a) pont

a) ökológiai termékek előállítása, 
forgalomba hozatala, importálása, 
exportálása és ellenőrzése;

a) ökológiai termékek előállítása, 
forgalomba hozatala, importálása, 
exportálása és ellenőrzése, többek között a 
közétkeztetésben, üzemi étkezdékben, 
intézményi étkeztetésben, éttermekben, és 
egyéb, hasonló élelmezési 
szolgáltatásokban;

Indokolás

Egyre többen keresik az ökológiai élelmiszereket tartalmazó ételeket mind a 
munkahelyi/iskolai étkezőkben, mind az önálló vendéglátó egységekben: az ökológiai 
termékek iránti kereslet főként az iskolai étkeztetésben nő, ami az állami szervek és a 
magánszféra nyújtotta egyértelmű feladat-meghatározásnak köszönhető. Ezen ágazatban e 
szervek jelentősen növekvő forgalmat képviselnek a belső piacon.

Módosítás: 17
1. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) textilipari, kozmetikai és más nem 
élelmiszer jellegű termékek

Indokolás

E rendelet rendelkezéseinek a nem élelmiszeripari termékekre, különösen a szövettisztító 
készítményekre és kozmetikumokra is vonatkozniuk kell.

Módosítás: 18
1. cikk (3) bekezdés második albekezdés
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Nem alkalmazandó azonban a 
közétkeztetési tevékenységre, az üzemi 
étkezdékre, az intézményi étkeztetésre, az 
éttermekre és egyéb, hasonló 
élelmiszerellátó helyekre.

törölve

Indokolás

Az indokolás megtalálható a 14. cikk (1) bekezdésére irányuló módosítás alatt. Ezen 
alkalmazási terület kivételezése károsítja az összes élelmezési tevékenység részére ökológiai 
termékeket biztosító termelőket és kereskedőket.

Módosítás: 19
2. cikk b) pont

b) „ökológiai termék”: ökológiai termelésből 
származó mezőgazdasági termék;

b) „ökológiai termék”: ökológiai termelésből 
származó mezőgazdasági termék, amelyben 
nem található növényvédő szer, GMO 
termékek, illetve amelyekhez sem részben, 
sem egészben nem használtak fel GMO-kat 
tartalmazó takarmányt vagy összetevőket;

Indokolás

Hangsúlyozza az ökológiai gazdálkodás célkitűzéseit, és érthetővé teszi a hagyományos 
termékek és az ökológiai gazdálkodóktól származó minőségi termékek közötti különbséget.

Módosítás: 20
3. cikk a) pont bevezető rész

a) Gyakorlatias, gazdaságilag életképes
mezőgazdasági igazgatási rendszerben széles 
termékskála előállításának létrehozása olyan 
módszerekkel, amelyek:

a) Gyakorlatias és természetes
mezőgazdasági igazgatási rendszerben széles 
termékskála előállításának létrehozása olyan 
módszerekkel, amelyek:

Indokolás
Az ökológiai termelők legfőbb célja a természetes és megújuló erőforrások megóvásának 
tartós biztosítása, és e megfelelő technikák segítségével, beleértve a fenntartható 
szociálpolitikát, képesek lehetnek arra, hogy fogyasztói igényeknek megfelelő versenyképes 
termékekkel lássák el a piacot. Nem csak a fogyasztók igényei határozzák meg a 
paramétereket és azt, hogy egy adott gazda átáll-e az ökológiai termelésre, hanem a saját 
szándékuk is arra nézve, hogy mind több területet vonjanak be a fenntartható mezőgazdasági 
fejlesztésbe, beleértve a szociális kérdéseket és az emberi erőforrások áthelyezését.

Módosítás: 21
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3. cikk a) i)pont

i. minimálisra csökkentik a környezetre 
gyakorolt negatív hatásokat;

i. megszüntetik a környezetre gyakorolt 
negatív hatásokat;

Indokolás

Lásd a 3. cikk a) pont bevezető részére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 22
3. cikk a) iv a) pont (új)

iva) biztosítják a fenntartható szociális és 
humán fejlesztést, a gazdasági célok elérése 
mellett.

Indokolás

Lásd a 3. cikk a) pont bevezető részére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 23
3. cikk b) pont

b) Élelmiszer és egyéb mezőgazdasági 
termékek olyan előállításának megteremtése, 
amely eleget tesz a természetes folyamatok, 
vagy természetes folyamatokhoz hasonló 
folyamatok, valamint természetesen 
előforduló anyagok alkalmazásával 
előállított áruk iránti fogyasztói igénynek.

b) Élelmiszer és egyéb mezőgazdasági 
termékek – beleértve a nem élelmiszeripari 
termékeket – olyan előállításának 
megteremtése, amely eleget tehet a 
természetes folyamatok, valamint 
természetesen előforduló anyagok 
alkalmazásával előállított áruk iránti 
fogyasztói igénynek.

Indokolás

Lásd a 3. cikk a) pont bevezető részére vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 24
4. cikk c) pont

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;
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Indokolás

Az ökológiai termelés célkiűzéseivel összhangban a GMO-k alkalmazása nem megengedett. (A 
módosítás a magyar változatot nem érinti)

Módosítás: 25
5. cikk c) pont

c) minimálisra kell csökkenteni a nem-
megújuló erőforrások és a gazdaságon kívüli 
források felhasználását;

c) a nem-megújuló erőforrások és a 
gazdaságon kívüli források felhasználását 
kerülni kell;

Indokolás

Az ökológiai termelés célkitűzéseivel összhangban a negatív hatások kerülendők.

Módosítás: 26
5. cikk n) pont

n) az akvakultúra-termelésnek minimálisra 
kell csökkentenie a vízi környezetre 
gyakorolt negatív hatást;

n) az akvakultúra-termelésnek kerülnie kell
a vízi környezetre gyakorolt mindenfajta 
lehetséges negatív hatást;

Indokolás

Az ökológiai termelés célkitűzéseivel összhangban a negatív hatások kerülendők.

Módosítás: 27
5. cikk o) pont

o) az akvakultúrában használt takarmánynak 
fenntartható halászatból kell származnia 
vagy elsősorban ökológiai gazdálkodásból 
származó mezőgazdasági összetevőkből és 
természetes, nem-mezőgazdasági 
anyagokból kell állnia;

o) az akvakultúrában használt takarmánynak 
fenntartható halászatból kell származnia 
vagy elsősorban ökológiai gazdálkodásból 
származó mezőgazdasági összetevőkből és 
természetes, nem-mezőgazdasági 
anyagokból kell állnia, az illetékes nemzeti 
hatóságok által meghatározott nemzeti 
ökológiai szabványokkal összhangban;

Indokolás

Amíg a Bizottság nem állapít meg felülvizsgált, egységes közösségi szabványt az ökológiai 
akvakultúra-termelésre vonatkozóan, addig az összetevőknek és takarmányoknak szigorúan 
meg kell felelniük a nemzeti előírásoknak.
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Módosítás: 28
7. cikk (2) bekezdés első a) albekezdés (új)

a) Bármilyen címkejelzés, felhasználandó 
kiegészítő termék vagy összetevő, vagy 
egyéb kísérő dokumentum, amely 
bármilyen módon GMO jelenlétére utal, 
nem alkalmas az ökológiai termékek 
minőségének garantálására, ezért 
kerülendő.

Indokolás

Az ökológiai termelés minőségét és annak hagyományos termeléstől való különbözőségét nem 
lehet harmonizálni a hagyományos termékek esetében alkalmazott küszöbbel, amelyek 
esetében kötelezően jelölni kell a GMO-fertőzöttséget, de amely a szándékos fertőzés miatt 
bizonyos határig megengedi a GMO-k jelenlétét. Az ökológiai termékek esetében nem létezhet 
ilyen küszöb, mivel ezeknek teljesen GMO-mentesnek kell lenniük.

Módosítás: 29
7. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
nem GMO-k által állították elő.

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
sem részben, sem egészében nem GMO-k 
által állították elő.

Indokolás

Lásd a 7. cikk (2) bekezdés 1a) albekezdésére (új) vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 30
13. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a 
beszállított termékeket nem GMO-k által 
állították elő.

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a 
beszállított termékeket sem részben, sem 
egészében nem GMO-k által állították elő.
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Indokolás

Lásd a 7. cikk (2) bekezdés 1a) albekezdésére (új) vonatkozó módosítás indokolását.

Módosítás: 31
16. cikk (1) bekezdés

1. A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással és a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételekkel összhangban és a 
II. címben megállapított célkitűzések és 
elvek szerint rendelkezhet az 1-3. fejezetben 
megállapított termelési szabályok alóli 
kivételek engedélyezéséről.

1. A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással és a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételekkel összhangban és a 
II. címben megállapított célkitűzések és 
elvek szerint rendelkezhet az 1-3. fejezetben 
megállapított termelési szabályok alóli 
kivételek engedélyezéséről. E rugalmasság 
vagy átmeneti lesz, vagy főleg földrajzi 
megkötésekhez igazítják, és a kereskedelmi 
torzulások elkerülése érdekében azt 
rendszeresen egyeztetik és értékelik az 
összes érdekelt féllel.

Indokolás

A rugalmassággal kapcsolatos elképzelés részletes vita tárgya, főleg az, miként hajtható végre 
a kereskedelem torzulása, a fogyasztói bizalom megingása vagy az ökológiai gazdálkodás 
elveinek megsértése nélkül.  Ezért alapvető fontosságú, hogy az ökológiai termelők és 
képviselőik részt vegyenek e folyamatban.

Módosítás: 32
17. cikk (3) bekezdés

(3) Az I. mellékletben felsorolt 
kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat
vagy rövidítéseket, önmagukban vagy 
összetételben nem lehet olyan termék 
esetében használni, amelyen GMO-
tartalomra, GMO-összetevőkre vagy GMO-
kból való előállításra utaló jelölést 
tartalmazó címke van.

(3) Az I. mellékletben felsorolt kifejezések, a 
belőlük képzett szavak vagy rövidítések, 
önmagukban vagy összetételben nem 
használhatók olyan termék esetében, 
amelyen GMO-tartalomra, GMO-
összetevőkre vagy GMO-kból való 
előállításra utaló jelölést tartalmazó címke 
van, vagy abban az esetben, ha a termék, a 
felhasznált összetevő vagy takarmány 
bizonyítottan GMO-fertőzött, amint az a 
hagyományos termékek esetében 
megengedett.

Indokolás

Az érintett felek és a fogyasztók megkívánják a hagyományos termékekre vonatkozó címkézési 
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kötelezettségek szintjétől való alapvető eltérést, az ökológiai termékekbe szándékosan vagy 
véletlenszerűen került GMO-kkal kapcsolatos bármilyen félrevezető üzenet kizárása 
érdekében, mivel e termékekben még a GMO-k véletlenszerű jelenléte is kerülendő.

Módosítás: 33
17. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról szóló 2001. március 12-i, 
2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 meghatározott címkézésre 
vonatkozó GMO-küszöb e rendeletben nem 
alkalmazandó.
____
1 HL L 106., 2001. 04. 17., 1. o. A legutóbb a 
1830/2003/EK rendelettel  (HL L 268., 2003. 10. 18., 
24. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Megerősíti az ökológiai termékek eltérő minőségét és a teljes GMO-mentesség kötelezettségét 
biztosító 17. cikk (3) bekezdésének indokolását.

Módosítás: 34
18. cikk (4) bekezdés

(4) A harmadik országokból behozott 
termékek esetében az (1) bekezdésben
említett jelölések használata opcionális.

(4) A harmadik országokból behozott 
termékek esetében az (1) bekezdésben 
említett jelölések használatát ösztönözni 
kellene, annak elkerülése érdekében, hogy 
az európai fogyasztót döntésében vagy 
termékkel kapcsolatos tájékozódásában 
bármi félrevezesse.

Indokolás

A (28) preambulumbekezdéshez hasonlóan a cél, hogy a harmadik országokban tevékenykedő 
érdekelt feleknek is lehetősége legyen megfelelni az EU jogszabályokban lefektetett 
valamennyi követelménynek, az adott országban használatos, egyenértékű minősített 
technikák alkalmazásának igazolása révén.

Módosítás: 35
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20. cikk

20. cikk törölve
A címkén és a reklámokban szereplő 

állítások
1. Olyan általános állításokat, hogy adott 
egyéni vagy nemzeti ökológiai szabványok 
szigorúbbak, ökológiaibbak vagy más 
módon az e rendeletben megállapított 
szabályok vagy bármely egyéb ökológiai 
szabványrendszer felett állnak, nem szabad 
a címkéken vagy a reklámokban használni.
Egyes termékeknél alkalmazott termelési 
módszerek speciális elemeire utaló jelölések 
azonban csak akkor használhatók 
címkéken vagy reklámokban, ha igazat 
állítanak és egyéb módon is megfelelnek a 
2000/13/EK irányelvben meghatározott
általános címkézési követelményeknek.
2. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket az e cikkben megállapított 
feltételeknek való megfelelés biztosítására.
3. A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
intézkedéseket fogadhat el az e cikknek való 
megfelelés biztosítására.

Indokolás

Az ökológiai termékek esetén sem szükséges az általános piaci törvényeknél szigorúbb 
szabályozást alkalmazni: a piaci szabályok elegendőek. A további egyedi minősítésekre 
történő utalás sem a fogyasztó tájékozódását nem segítené elő, sem bizalmát nem növelné.

Módosítás: 36
22. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok a 882/2004/EK rendelet 
előírásaival összhangban az e rendelet 
1. cikkének (3) bekezdésében említett 
tevékenységekre alkalmazandó ellenőrzési 
rendszert állítanak fel.

1. A tagállamok az 1. cikk (3) bekezdésében 
említett tevékenységekre alkalmazandó 
ellenőrzési rendszert állítanak fel az 
ökológiai folyamat minden szintjén, a 
kifejezetten az ökológiai mezőgazdaság 
céljaira, az IFOAM (Ökológiai 
Gazdálkodók Nemzetközi Szövetsége) 
akkreditációs kritériumainak keretein belül 
világszerte létrehozott ISO 65/EN 45011 
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szabvánnyal összhangban.

Indokolás

A 882/2004 rendeletben leírt ellenőrzési rendszer nem a legmegfelelőbb az ökológiai 
termékek eltérő minőségi színvonalának biztosítására. A gyakorisági ellenőrzések és az 
illetékes hatóságok ellenőrző tevékenysége helyénvaló, de a legcélravezetőbb az ISO 
65/45011 útmutató végrehajtásának értékelése volna.

Módosítás: 37
22. cikk (5) bekezdés

(5) A jóváhagyott ellenőrző szervezetek 
lehetővé teszik az illetékes hatóság számára 
az irodáikba és létesítményeikbe történő 
belépést, továbbá minden információt és 
segítséget megadnak, amelyet az illetékes 
hatóság az e rendelet szerinti 
kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükségesnek tart.

(5) A jóváhagyott ellenőrző szervezetek, és 
az e folyamatba teljes mértékben bevont 
érdekelt felek képviselői együttműködnek az 
illetékes hatósággal, biztosítva számára az 
irodáikba és létesítményeikbe történő 
belépést, továbbá minden információt és 
segítséget, amelyet az illetékes hatóság az e 
cikk szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükségesnek tart.

Indokolás

Hangsúlyozni kell a döntéshozatali és ellenőrzési folyamatban való részvétel fontosságát, az 
ökológiai gazdálkodók által az utóbbi években tapasztalt átláthatóságnak és bevált 
gyakorlatnak megfelelően.

Módosítás: 38
24. cikk (1) bekezdés

(1) Az illetékes hatóság és a jóváhagyott 
ellenőrző szervezetek az ökológiai 
szabványoknak való megfelelőség jelének 
használati jogával együttjáró
tanúsítványokat adhatnak ki olyan gazdasági 
szereplőknek, amelyek az ellenőrzési 
rendszer alanyai.

(1) Az illetékes hatóság és a jóváhagyott 
ellenőrző szervezetek, az érdekelt felekkel 
való konzultáció után, az ökológiai 
szabványoknak való megfelelés jelének 
használati jogával együtt járó
tanúsítványokat adhatnak ki olyan gazdasági 
szereplőknek, amelyek az ellenőrzési 
rendszer alanyai.

Indokolás

Az ökológiai termelésben érdekelt felek részéről egyre nagyobb az igény arra, hogy bevonják 
őket a döntéshozatali folyamatba, és a minősítést érintő új módszerek kialakításába. A 
Bizottság ellenőrző szerveinek és az illetékes nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük a 
termelők képességét arra, hogy innovatív technikák alkalmazásával önértékelési rendszert 
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fejlesszenek ki. 

Módosítás: 39
24. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az érdekelt felek számára rendszeres 
meghallgatást kell biztosítani az ökológiai 
gazdálkodók döntéshozatali és minősítési 
folyamatban játszott fontos szerepének 
elismerése és hangsúlyozása érdekében.

Indokolás

Meg kell határozni az ökológiai termelésben érdekelt felek bevonásának eszközeit a 
döntéshozatali folyamatba, és a minősítést érintő új módszerek kialakításába. A Bizottság 
ellenőrző szerveinek és az illetékes nemzeti hatóságoknak figyelembe kell venniük a termelők 
képességét arra, hogy innovatív technikák alkalmazásával önértékelési rendszert fejlesszenek 
ki. 

Módosítás: 40
26. cikk

Megfelelően indokolt kérelemre, ahol ez 
annak a garantálása érdekében szükséges, 
hogy egy termék e rendelet előírásainak 
megfelelően készült, az illetékes hatóságok 
és az ellenőrző szervezetek az ellenőrzésük 
eredményére vonatkozó lényeges 
információkat más illetékes hatóságokkal 
vagy ellenőrző szervezetekkel 
megoszthatják. A fenti információkat saját 
kezdeményezésre is megoszthatják 
egymással.

Megfelelően indokolt kérelemre, ahol ez 
annak a garantálása érdekében szükséges, 
hogy egy termék e rendelet előírásainak 
megfelelően készült, az illetékes hatóságok, 
a döntéshozatalban részt vevő érdekelt felek 
nemzeti és európai képviselői és az 
ellenőrző szervezetek az ellenőrzésük 
eredményére vonatkozó lényeges 
információkat más illetékes hatóságokkal 
vagy ellenőrző szervezetekkel 
megoszthatják. A fenti információkat saját 
kezdeményezésre is megoszthatják 
egymással.

Indokolás

Lásd az ökológiai termelők aktív részvételének és a birtokukban lévő szakértelem 
bevonásának biztosítását célzó 24. cikk módosításainak indokolását.

Módosítás: 41
31. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) A Bizottság biztosítja az ökológiai 
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termelők és a fogyasztók képviselőivel 
folytatott rendszeres konzultációt és 
együttműködést az ökológiai mezőgazdaság 
3. cikkben kifejtett célkitűzéseinek 
következetes betartása céljából, és ennek 
érdekében bevonja őket az e rendelet II. 
címében lefektetett célkitűzésekkel és 
elvekkel összhangban lévő megfelelő 
technikák korszerűsítésébe és 
végrehajtásába.

Indokolás

E rendelet végrehajtási intézkedéseinek valódi eredetisége abban áll, hogy az ökológiai 
termelésben érdekelt felek képviselőit bevonja a döntéshozatali folyamatba: az innovatív 
módszerek és technikák terén szerzett tapasztalatok és bevált gyakorlatok gazdagítják az egész 
döntéshozatali folyamatot, amelyért a Bizottság felelős.


