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Európai Számvevőszék: Az ökológiai termékek 
kontrollrendszere javult, de van még tennivaló 
Az Európai Számvevőszék újonnan közzétett jelentése szerint az Unióban az utóbbi években 
javult az ökológiai termékek kontrollrendszere, de vannak még megoldandó problémák. A 
számvevők úgy vélik, további lépésekre van szükség a tagállamok fennmaradó hiányosságai, a 
behozatal felügyelete, valamint a termékek nyomonkövethetősége kapcsán. 

A fogyasztók a hagyományos termékekhez viszonyítva az uniós ökológiai jelölést viselő 
termékekért gyakran jelentősen magasabb árat fizetnek. Az Unióban fogyasztott ökológiai 
termékek túlnyomó többségét itt is állítják elő.  

Nincs tudományos módszer annak megállapítására, hogy egy terméket ökológiai módszerekkel 
állítottak-e elő. Következésképp a teljes ellátási láncot a termelőktől az élelmiszergyártókig, az 
importőröktől a kiskereskedőkig lefedő megbízható kontrollrendszer alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy a fogyasztók bizonyosságot kapjanak arról, hogy az általuk vásárolt termékek valóban 
ökológiai termékek. Az Európai Bizottság központi szerepet játszik a kontrollrendszer 
felülvizsgálatában.  

Az Unió ökológiai ágazata gyors növekedésen ment át az utóbbi években. A számvevők felmérték 
korábbi, 2012. évi jelentésük hasznosulását és megvizsgálták, hogy az ökológiai termékek 
előállítására, feldolgozására, értékesítésére és behozatalára vonatkozó uniós kontrollrendszer 
jelenleg nagyobb bizonyosságot nyújt-e a fogyasztók számára. A korábban felkeresett hat 
tagállam utóellenőrzése mellett a Számvevőszék ellenőrzést tartott Bulgáriában és a Cseh 
Köztársaságban is.  

A számvevők megállapították, hogy a kontrollrendszer javult és a korábbi ajánlásaik nyomán 
általában történtek lépések. A legutóbb ellenőrzött tagállamok intézkedéseket hoztak 
kontrollrendszereik javítására és a Bizottság újra megkezdte a tagállamok helyszíni ellenőrzéseit, 
és többségüket már be is fejezte. Mindazonáltal még számos hiányosságot kell orvosolni: a meg 
nem felelést szankcionáló végrehajtási intézkedések alkalmazása nem egységes az Unión belül, 
illetve a meg nem felelési esetek kapcsán a tagállami hatóságok és ellenőrző szervek között 
alkalmanként lassú az információcsere.  
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 „Amikor a fogyasztók ökológiai terméket vásárolnak, döntésüket annak tudatában hozzák, hogy 
az ellátási lánc valamennyi szintjén ökológiai szabályokat alkalmaztak, függetlenül attól, hogy a 
terméket az Unióban állították elő vagy importálták – jelentette ki Nikolaos Milionis, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag. – A Bizottságnak a tagállamokkal együttműködve 
orvosolnia kell a fennmaradó hiányosságokat, és minél eredményesebbé kell tennie a 
kontrollrendszert, mivel mindez elengedhetetlen az uniós ökológiai jelölés iránti fogyasztói 
bizalom fenntartásához.” 

A jelenlegi ellenőrzés során a számvevők kiterjedtebben vizsgálták a behozatali rendszereket. Az 
Unió 2018-ban több mint 100 országból importált ökológiai termékeket. A számvevők 
megállapították, hogy a Bizottság megkezdte az ellenőrző szervek vizsgálatát azokban az 
országokban, amelyek ökológiai termékeket szállítanak az Unióba. Hiányosságokat tártak fel a 
beérkező szállítmányok tagállami ellenőrzéseiben is és megállapították, hogy az ellenőrző szervek 
által az importőrökön elvégzett ellenőrzések néhány tagállamban továbbra is hiányosak. 

A számvevők végeztek az ökológiai termékekre vonatkozó nyomonkövethetőségi ellenőrzéseket 
is. Az utóbbi évek – főleg az Unión belül tapasztalt – javuló tendenciája ellenére megállapították, 
hogy sok termék nem követhető vissza a mezőgazdasági termelőig, illetve néhány esetben több 
mint három hónap kellett a visszakövetéshez.  

A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• orvosolja a tagállami kontrollrendszerek és jelentéstétel fennmaradó hiányosságait; 

• javítsa a behozatal felügyeletét, többek között az akkreditációs szervekkel és a többi 
jelentős importpiac illetékes hatóságával folytatott együttműködés javítása révén; 

• hajtson végre teljesebb nyomonkövethetőségi ellenőrzéseket az ökológiai termékek 
tekintetében. 

A szerkesztők figyelmébe 

„Az ökológiai termékek kontrollrendszere javult, de továbbra is vannak még kihívások” című, 
4/2019. sz. számvevőszéki különjelentés 23 uniós nyelven érhető el a Számvevőszék honlapján. 

Ez a jelentés a „A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát 
szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése” című 9/2012. sz. számvevőszéki különjelentés 
hasznosulásvizsgálata. A korábbi ellenőrzés keretében az Egyesült Királyságban, Németországban, 
Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Írországban tartottak helyszíni 
vizsgálatot. 

Különjelentéseit a Számvevőszék bemutatja az Európai Parlamentnek és az Európai Unió 
Tanácsának, valamint az egyéb érdekelt feleknek, többek között a nemzeti parlamenteknek, 
ágazati szereplőknek és a civil társadalom képviselőinek. A számvevők által a jelentéseikben 
megfogalmazott ajánlások döntő többségét a gyakorlatban is végrehajtják. Az ajánlások kedvező 
fogadtatása arról tanúskodik, hogy a Számvevőszék munkája az uniós polgárok javát szolgálja. 
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