JOGI SZABÁLYOZOZÁS
2009. január 1-én az ökotermékek előállítására, ellenőrzésére és jelölésére vonatkozó új
jogszabályok léptek életbe.
2007. júniusában a Mezőgazdasági Miniszterek Európai Tanácsa egy új, az ökotermékek
ökológiai előállítására és jelölésére vonatkozó új tanácsi rendelet elfogadásáról döntött. Ez az
új tanácsi rendelet az ökológiai termelésre vonatkozó, világosan megfogalmazott célokat,
alapelveket és általános szabályokat tartalmaz.
Az új keretjogszabály célja új irányt szabni az ökológiai gazdálkodás folyamatos
fejlődésének. A fő cél a fenntartható művelési rendszerek és sokféle kiemelkedő minőségű
termék előállítása. Ebben a folyamatban még nagyobb hangsúlyt kap a jövőben a
környezetvédelem, a biodiverzitás és a magas szintű állatvédelem.
Az új szabályozás értelmében az előrecsomagolt öko-élelmiszerek gyártóinak 2010. július 1től kötelező használni az EU öko logót. Harmadik országokból származó öko-élelmiszereknél
a logó használata szabadon választható. Az EU öko logo használata esetén 2010. július 1-ét
követően fel kell tüntetni a mezőgazdasági összetevők termelési helyét.
Harmadik országokból származó ökotermékek kereskedelme kizárólag a közös piacon
megengedett, amennyiben előállításuk és ellenőrzésük azonos vagy egyenértékű körülmények
között történik. Az új szabályozással kibővült az import rendszer, mert azt megelőzően
kizárólag az EU által elismert harmadik országokból származó ökotermékeket lehetett
importálni, vagy olyanokat, amelyek előállítását a tagállamok ellenőrizték és import engedélyt
kaptak.
Az importra vonatkozó engedélyezési eljárást a jövőben új import rendszer váltja fel. A
harmadik országokban működő ellenőrző szervezetek közvetlenül az Európai Bizottság és a
tagállamok fennhatósága és ellenőrzése alá fognak tartozni.
Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az EU Bizottság ellenőrizze és jobban nyomon kövesse az
ökotermékek importját és az ökológiai termelés feltételeinek ellenőrzését. Ezenfelül az
ökológiai aquakultúrára és tengeri alga előállításra vonatkozó EU szabályok elfogadásához
szükséges alapok is bekerültek az új szabályozásba.
Az EU ökológiai termelést szabályozó jogszabályai
Az új tanácsi rendelet mellett két új bizottsági rendeletet fogadtak el 2008-ban az ökológiai
termelésről, az ökotermékek importjáról és kereskedelméről valamint ezek címkézéséről.

Tanácsi Rendelet
Az ökológiai termelésről és az ökotermékek jelöléséről szóló 2007. június 28-i Tanácsi
Rendelet, amellyel a 2092/91 sz. EEK rendelet hatályát veszti.
Ez a rendelet a keretjogszabálya az EU-ban kínált és kereskedelmi forgalomba hozott
ökotermékek előállításának, forgalmazásának, ellenőrzésének és címkézésének. Világosan
megfogalmazott célok és alapelvek kitűzésével irányt szab az ökológiai termelés folyamatos
fejlődésének. A tanácsi rendelet meghatározza a termelésre, ellenőrzésre és címkézésre
vonatkozó általános irányelveket, amelyeket így kizárólag a Mezőgazdasági Miniszterek
Európai Tanácsa módosíthat. Egyidejűleg az előző 2092/91 EEK rendelet hatályát veszti.
A tanácsi rendelet az alábbi mezőgazdasági termékekre vonatkozik, ideértve az aquakultúrát
és az élesztőelőállítást:
élő vagy fel nem dolgozott termékek
feldolgozott élelmiszerek
állati takarmány
magvak és szaporítóanyagok
A vadon termő növények és a tengeri algák gyűjtése szintén a rendelet hatálya alá tartoznak.
Nem tartozik a hatálya alá:
a vadon élő állatok vadászatából és halászatából származó termékek.
Bizottsági rendeletek
Ez idáig az alábbi tanácsi rendeleteket fogadták el:
A termelés, jelölés és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 889/2008 számú, 2008.
szeptember 5-i EK Bizottsági Rendelet egybefoglalva a szerves élesztő előállításának
szabályaira vonatkozó első módosítással; első módosító rendelet a szerves élesztő előállítás új
szabályainak megállapításáról.
Az ökotermékek harmadik országokból történő importjának részletes szabályairól
szóló 1235/2008 számú, 2008. december 8-i EK Bizottsági Rendelet
A 889/2008 EK rendelet a növénytermesztés és állattenyésztés valamennyi lépését
szabályozza, a földműveléstől és állattartástól kezdve az öko élelmiszerek feldolgozásáig és
kereskedelméig valamint ellenőrzéséig. Mélyen belemegy a technológiai részletekbe és
nagyrészt az eredeti öko rendelet kibővítésének tekinthető azokat a területeket kivéve,
amelyekre vonatkozóan a tanácsi rendelet eltérő szabályokat állapít meg.

