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Az uniós számvevők megvizsgálják a bioélelmiszerek 
kontrollrendszerét 
Az Európai Számvevőszék jelenleg ellenőrzést végez a bioélelmiszerekre vonatkozó uniós ellenőrzésekkel 
kapcsolatban. A számvevők meg fogják vizsgálni a biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását 
és behozatalát szabályozó kontrollrendszert. Céljuk annak felmérése, hogy a Számvevőszék által az 
ágazatban legutóbb 2012-ben végzett ellenőrzések óta a fogyasztók biztosabbak lehetnek-e azzal 
kapcsolatban, hogy a biotermékek valóban ökológiai gazdálkodásból származnak-e. A számvevők háttér-
tájékoztatót is közzétettek a bioélelmiszerek uniós kontrollrendszeréről a téma iránt érdeklődők 
számára. 

Az ökológiai termelés élelmiszerek és más termékek oly módon történő előállítása, amely tiszteletben 
tartja a természetes életciklusokat. A termékek ökológiai jellegét az uniós jogszabályok által meghatározott 
és az Európai Bizottság által felügyelt tanúsítási rendszer révén ellenőrzik. A rendszert a tagállamok 
működtetik, az ellenőrzéseket pedig állami és magánszervezetek végzik. 

A bioélelmiszerek uniós piacán a kiskereskedelmi forgalom 2010 és 2015 között 54%-kal nőtt. Ugyanezen 
időszak alatt az Unióban 21%-kal nőtt az a földterület, amelyen ökológiai gazdálkodást folytatnak. 
A bioélelmiszerek behozatala 2012 és 2015 között 32%-kal nőtt. Bár a bioélelmiszerek drágábbak, mint a 
hagyományosan előállított termékek, a piac alig tud lépést tartani a kereslettel, és a felár, amelyet a 
fogyasztók e termékekért hajlandóak megfizetni, akár hamisított biotermékek megjelenését is 
ösztönözheti. 

„A bioélelmiszer-ágazat előtt álló kihívás a kereslet és kínálat folyamatos növekedésének biztosítása a 
fogyasztói bizalom fenntartásával” – jelentette ki Nikolaos Milionis, az ellenőrzésért felelős 
számvevőszéki tag. 

A közös agrárpolitika keretében a tanúsított ökológiai gazdálkodók „zöldítési” támogatásban részesülnek. 
Az ökológiai gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból (EMVA) is részesülhetnek támogatásban az ökológiai gazdálkodási gyakorlatokra történő átállás, 
illetve azok fenntartása vonatkozásában. A EMVA a 2014–2020-es időszakban mintegy 6,5 milliárd euróval 
járul hozzá az ökológiai gazdálkodáshoz. 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére várhatóan 2019 elején kerül sor. Ez a jelentés a Számvevőszéknek az 
élelmiszer-ellátási lánc különböző szempontjairól készített sorozata részeként jelenik meg. A sorozatban 

http://www.eca.europa.eu/hu


HU 

 
 
 

 

2 

szereplő jelentések témái: az élelmiszer-pazarlás (közzététel: 2017 januárjában), az állatjólét (folyamatban) 
és az élelmiszerbiztonság (folyamatban). 

 

A szerkesztők figyelmébe 

A 834/2007/EU rendelet alapot szolgáltat az ökológiai termelés fenntartható fejlődéséhez, és eközben 
biztosítja a belső piac hatékony működését, garantálja a tisztességes versenyt, biztosítja a fogyasztói 
bizalmat, és védi a fogyasztók érdekeit. A mezőgazdasági termelők és más gazdasági szereplők a közös 
agrárpolitika 1. és 2. pillérének keretében részesülhetnek az ökológiai élelmiszer-termelést célzó uniós 
forrásokban. 

Az uniós számvevők utoljára „A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és 
behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése” című 9/2012. sz. különjelentésben 
foglalkoztak ezzel a témakörrel. 
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