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Üdvözlő üzenet  
Kedves olvasó! 
 
Engedje meg, hogy bemutassuk hírlevelünk különleges kiadását. A 2023-as év kezdetén egy nem mindennapi 
kiadással kedveskedünk Önnek, 12 különböző európai nyelven. Ezzel a különleges kiadással szeretnénk 
áttekintést nyújtani Önnek az előttünk álló év munkájáról és az együttműködési lehetőségekről. 
 
Miközben a világjárvány számos sebezhetőséget mutatott meg közösségeinkben, ellátórendszereinkben és az 
élelmiszerrendszerben, fontos megjegyezni, hogy az európai bioeladások sokszorosára nőttek. Mikor a 
világjárvány vége már a láthatáron volt, Oroszország Ukrajnára gyakorolt agresszió hatására Európában háború 
tört ki. A fosszilis energiaárak emelkedése súlyosan érintette az élelmiszerrendszert, ami bebizonyította, hogy az 
mennyire függ a mesterséges növényvédő szerektől és műtrágyáktól. Gazdasági spekulációval párosítva, mindez 
gazdasági válsághoz vezetett, amely súlyos inflációval, növekvő energia- és élelmiszerárakkal, valamint egyre 
nehezebb helyzetben lévő háztartásokkal járt, amelyeknek fontossági sorrendet kell felállítaniuk kiadásaik között. 
Ez a válság az európai biogazdálkodás fejlődésére is hatással van.  
 
Ilyen körülmények között még fontosabb, hogy hatékonyan dolgozzunk, és erőforrásainkat a lehető legjobban, 
organikusan használjuk fel. Ezért ezzel a hírlevéllel szeretnénk Önnek is áttekintést nyújtani néhány olyan 
eredményről, amelyet 2023-ban fogunk véghez vinni, és amely az Ön, az Ön szervezete és tagsága számára 
elérhető. Ha érdekli valamelyik tanulmány, infografika, videó vagy egyéb a szervezetünk által készített anyag, 
kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és mi elküldjük Önnek a kívánt kommunikációs anyagot, hogy lefordíthassa és 
saját brandingjével használhassa!  
 
Továbbá, szeretnénk biztosítani egy egységes és összetartó ökológiai mozgalmat és üzleti szektort Európában. 
Ezekben a nem mindennapi időkben még fontosabb a szerepünk. E hírlevél (és a jövőbeli kiadványok - ne feledje, 
hogy fel kell iratkoznia!) olvasása közben bepillantást nyerhet az előttünk álló kihívásokba, amelyekhez erős 
képviseletre van szükségünk az európai fővárosban.  
 
A bio-kínálatot és -keresletet támogató erős politika a biotermelőkre és fogyasztókra lehet ösztönöző hatással, 
ahogyan azt az EU Ökológiai Cselekvési Terve (EU Organic Action Plan) is megfogalmazza. Sajnos az ökológiai 
szektor gyakran szembesül az ezzel ellentétes politikákkal. Számos termékcímke létezik, mint például a HVE (High 
Environmental Value) Franciaországban, vagy az ipar által irányított "regeneratív" rendszerek. E címkék közül 
sokan azt állítják, hogy azt jelentik, amit az EU ökológiai címkéje már most is: garanciát nyújtanak a valóban 
fenntartható gyakorlatokra. Az EU-nak biztosítania kell, hogy a különböző kezdeményezések ne versenyezzenek 
egymással, és meg kell akadályoznia a vállalatok zöldre mosását, valamint támogatnia kell a félrevezető reklámok 
megakadályozását, amelyek nagyüzemi és "hatékony" monokultúrákat, mesterséges növényvédő szereket és 
műtrágyákat alkalmazó folyamatokat előnyben részesítő címkéket használnak. A címkéknek magas 
követelményeket kellene támasztaniuk a környezetbarát termékekkel szemben, és arra kellene ösztönözniük a 
fogyasztókat, hogy olyan termékeket vásároljanak, amelyek valóban javítják a biológiai sokféleséget, a víz, a 
levegő és a talaj minőségét. 
 
Ha a politikai döntéshozók nem biztosítják ezt, az IFOAM Organics Europe készen áll, hogy színre lépjen és minden 
lehetséges módon harcoljon a vállalatok zöldre mosása ellen, ahogyan azt például az "EcoScore" címke elleni jogi 
fellépésünkkel tettük. 
 
Az EU-ban és világszerte a biotermesztés másik kihívása az Európai Bizottság azon kezdeményezése, hogy új 
jogszabályokat írjon az ipar új GMO-inak vagy "új tenyésztési technikáinak" utat engedve. Sok más kérdéssel 

https://www.organicseurope.bio/news/eu-organic-movement-takes-legal-action-to-defend-reliable-environmental-labelling-of-food-products/
https://www.organicseurope.bio/news/eu-organic-movement-takes-legal-action-to-defend-reliable-environmental-labelling-of-food-products/
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együtt ezt a témát is aktívan figyelemmel kísérjük, és küzdünk azért, hogy az új jogszabály védje a bioellátási 
láncot, valamint biztosítsa az új GMO-k nyomon követhetőségét és címkézését. 
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel a különkiadással csak áttekintést tudunk nyújtani a 2023-as év 
legjelentősebb témáiról. Ha részletes betekintést szeretne kapni 2023-as munkatervünkbe, forduljon hozzánk 
bizalommal az info@organicseurope.bio e-mail címen! 
 
Mint láthatja, kihívásokkal teli idők állnak előttünk, viszont biztosítjuk róla, hogy mi továbbra is töretlenül 
dolgozunk uniós szinten az Ön érdekét képviselve, amint azt ebben a hírlevélben is olvashatja! Ha többet szeretne 
megtudni ezekről a témákról, mindenképpen vegyen részt a BIOFACH-on tartott kísérő programjainkon, 
látogasson el a European Organic Congress rendezényünkre ami 2023. szeptember 26-27. között kerül 
megrendezésre Córdobában (Spanyolország) és/vagy a májusi Organic Food Conference-ra Olaszországba. 
 
Március elején számíthat a hagyományos hírlevelünk kiadására.  
 
Még nem iratkozott fel és érdekli? Iratkozzon fel honlapunkon, és évente hat alkalommal küldünk Önnek friss 
híreket az organikus szektor legfontosabb témáival kapcsolatban. Ha szeretne még több betekintést kapni az 
IFOAM Organics Europe munkájának mindennapjaiba, látogasson el tagsági extranetünkre (csak tagoknak), 
honlapunkra vagy kövessen minket a @OrganicsEurope közösségi médiában. 
 
Minden jót kívánunk, és ne aggódjon, a jövő továbbra is organikus marad, 
Eduardo 
 

 
IFOAM Organics Europe Policy Outline for 2023 

  

mailto:info@organicseurope.bio
https://www.organicseurope.bio/events/biofach-2023/
https://www.europeanorganiccongress.bio/
http://organicfoodconference.bio/
https://www.organicseurope.bio/newsletter/
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Kilátások Európa organikusabbá tételére 2023-ban 
 
Az IFOAM Organics Europe több mint 20 éve védi a biogazdálkodók, -üzemeltetők és -vállalkozások érdekeit uniós 

szinten. Az európai ökológiai mozgalom az uniós intézmények felé közvetített egységes hangjaként büszkék 

lehetünk arra, hogy sikeresen hozzájárulunk a biogazdálkodás látványos növekedéséhez, biztosítva ezzel, hogy 

az európai politika és kutatási programok támogassák a biogazdálkodás fejlődését és javulását. 

 

Hűen a 2030-as jövőképhez és az európai ökológiai mozgalomként kidolgozott stratégiánkhoz, a biogazdálkodás 

elvei - egészség, ökológia, méltányosság és gondoskodás - alapján az élelmiszerrendszer átalakításáért küzdünk. 

Ez kemény munkát, szakértelmet, jó kapcsolatokat, szoros együttműködést igényel a helyi biotermelőkkel, és 

kitartást a status quo-t védő hatalmas érdekekkel szemben.  

 

Az EU Zöld Megállapodás (EU Green Deal), és különösen a 2020 májusában közzétett, a Termelőtől a fogyasztóig 

stratégia (Farm to Fork) a biogazdálkodást a fenntartható élelmiszerrendszerek felé való átmenet középpontjába 

helyezi. A 2030-ra kitűzött, 25%-os biogazdálkodási cél történelmi jelentőségű elismerése volt a biogazdálkodás 

előnyeinek a környezet, a gazdálkodók és a társadalom számára.  

 

Ezt követte egy új ambiciózus uniós cselekvési terv a biogazdálkodásról, amely 23 intézkedést sorolt fel a 

biotermékek termelésének és keresletének fejlesztésére. A Termelőtől a fogyasztóig stratégia ambiciózus 

célkitűzésének elérése, a termelés és a fogyasztás kiegyensúlyozott növelését követeli meg, ami a mezőgazdasági 

üzemek struktúráját és az értékláncok nagymértékű átalakítását jelenti. Ezért az IFOAM Organics Europe-nál 

létrehoztuk és koordináljuk az OrganicTargets4EU kutatási projektet. A projekt elemezni fogja az elsődleges 

termelésen és a piacokon elérni kívánt növekedés társadalmi-gazdasági hatásait. Támogatja továbbá a 

tanácsadási szolgáltatásokat és a tudáscserét, hogy ösztönözze a biogazdálkodásra való átállást. 

 

Fenntartható élelmiszerrendszerek jogszabálya és címkézése 
2023-ban, a globális zűrzavar és a biopiac válságának idején, a ökomozgalom erős és egységes képviselete az 

európai intézmények felé fontosabb, mint valaha. Lehetséges, hogy nem minden esetben egyértelmű, de számos, 

idén elfogadásra kerülő európai politikai határozat döntő hatással lesz a biogazdálkodás jövőjére.  

 

A ''fenntartható élelmiszerrendszerek jogi kerete'' számos, a biogazdálkodás szempontjából fontos jogszabályt 

foglal magában. Először is, az Európai Bizottság meghatározza az élelmiszerek - köztük a biotermékek - 

fenntarthatóságának címkézésére vonatkozó elveket, és elfogad egy másik javaslatot a "zöld állítások" (green 

claims) értékelésére az élelmiszer szektorban. Az élelmiszerek környezeti hatásának értékelésére szolgáló 

kritériumoknak és módszereknek figyelembe kell venniük a biotermékek által biztosított pozitív externáliákat. 

Gondoljunk a biológiai sokféleség védelmére, valamint a szintetikus vegyi anyagok és műtrágyák hiányára. Mivel 

ez egyelőre nem így van, mi és a tagjaink készen állunk, hogy lépéseket tegyünk. Célunk elkerülni, hogy az új 

címkék megtévesszék a fogyasztókat. Sok vásárló próbál környezetbarát termékeket vásárolni, azonban fenáll a 

veszély, hogy a legintenzívebb és legpusztítóbb termelési modellekből származó termékeket vásárolják meg, 

hiszen a rajtuk lévő címke elfogult módszertant használ.  

 

Ezzel párhuzamosan, az Európai Bizottság az állatjólét horizontális címkézésén is dolgozik, egy olyan témában, 

amelyben a biotermékek jól teljesítenek, és amelyet a fogyasztók elismernek.  

 

A fenntartható élelmiszerrendszerekre vonatkozó jogi keret lehetőséget fog nyújtani arra is, hogy a biotermékek 

részarányát minden közbeszerzésben kötelezővé tegyék Európa-szerte. Ezáltal gyermekek milliói juthatnának 

bioélelmiszerhez az iskolákban, páciensek a kórházakban vagy idősotthonokban, valamint a köztisztviselők az 

állami intézményekben. A bioélelmiszerek közintézményekben történő beszerzése sokak közreműködését igényli. 

A SchoolFood4Change kutatási projekt egyesíti ezeket a szereplőket, mi pedig partnerei vagyunk a projektnek. 

 

http://euorganic2030.bio/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://www.organictargets.eu/
https://schoolfood4change.eu/
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Az IFOAM Organics Europe meg akarja védeni a bioágazatot: 

- Az "öko" és "bio" kifejezések nem ökológiai iparágak általi helytelen használata ellen, és 

- Megakadályozni az elfogult PEF-módszertan alkalmazását a fenntarthatósági címkézési keretrendszerben. 

 

Ezért felhívást teszünk közzé, hogy anyagi támogatást gyűjtsünk ehhez a munkához! A projekt megvalósításához 

körülbelül 120 000 euróra van szükségünk a szektortól. Ha összegyűjtöttünk 90 000 eurót, akkor biztosíthatjuk a 

projektet. Érdekli? Támogassa a fenntarthatósági címkézéssel kapcsolatos munkánkat! 

 

Ön is  dolgozik ezen a témán? Mi elvégezzük Ön helyett a munkát! Fenntarthatóság címkézéssel kapcsolatos 

látványterveken dolgozunk 2023-ban. Írjon a communication@organicseurope.bio email címre, ha szeretné 

lefordítani/újrafelhasználni néhány kommunikaciós anyagunkat nemzeti vagy regionális szinten! 

 

Inputanyagok, a GMO-któl és a növényvédő szerektől a vetőmagokig 
Egy másik stratégiai kérdés a Bizottság javaslata (áprilisban várható), amely egyes új géntechnológiai technikák 

szabályozás mértékének csökkentésére irányul. Mozgósítva tagjainkat, a civil szervezeteket és a hasonlóan 

állásponton lévő szervezeteket, felszólítjuk a Bizottságot, hogy tartsa fenn a fogyasztók számára az 

átláthatóságot és a kötelező nyomon követhetőségi rendszert - a biogazdálkodók számára ez a feltétel garantálja, 

hogy a termelés során nem használtak GMO-kat. Mivel a fogyasztók már jelenleg is ellentmondásos állításoknak 

vannak kitéve az élelmiszerekkel kapcsolatban, kulcsfontosságú, hogy megőrizzük a biotermékekbe vetett 

bizalmat és integritást. 

 

Ezzel egy időben a Bizottság bemutatja a vetőmagokra vonatkozó európai jogszabályok régóta várt 

felülvizsgálatát is. Ehhez fenn kell tartani az új ökológiai rendeletnek a termesztett biológiai sokféleségre, és 

különösen az ökológiai növénynemesítésre vonatkozó előmenetelét. Az érdekérvényesítő munka mellett a 

LIVESEEDing kutatási projektben is partnerek vagyunk, és hozzájárulunk a biovetőmag-termelés és a biovetőmag-

piac felértékeléséhez. 

 

A biotermesztés másik égető témája a növényvédő szer kockázatok és használat 50%-os csökkentésére 

vonatkozó célkitűzés. Ezt a biológiai sokféleségre vonatkozó stratégia és a növényvédő szerek fenntartható 

használatáról szóló rendelet javasolja, amelyről jelenleg heves viták folynak a Tanácsban és a Parlamentben. Az 

ipari mezőgazdaság védelmezői nem haboztak az ukrajnai inváziót felhasználni azzal az érvvel, hogy az 

élelmiszerbiztonság kerülne veszélybe, ha megpróbálnánk csökkenteni a mérgező növényvédő szerek 

használatát. 

 

A bio-mozgalom képviselőiként, támogatjuk a növényvédő szerek csökkentését, mivel ezek nagyrészt felelősek a 

beporzók, más rovarok és madarak eltűnéséért, nem beszélve a gazdák és az emberek egészségére gyakorolt 

káros hatásukról. Alapvető különbség van a szintetikus növényvédő szerek és a biogazdák által a helyes 

agronómiai gyakorlatot kiegészítő természetes anyagok között. Felhívtuk a politikai döntéshozók figyelmét arra, 

hogy a növényvédő szerek csökkentését mérő mutatók nem diszkriminálhatnak a nagyobb mennyiségben 

használt természetes anyagokkal szemben, hiszen a természetes anyagok ritkán olyan mérgezőek, mint a legtöbb 

szintetikus peszticid. IFOAM Organics Europe részt vesz az "IPMWorks" kutatási projektben, amely a 

növényvédőszer csökkentési stratégiák elfogadását segíti elő. 

 

Ön is  dolgozik ezen a témán? Mi elvégezzük Ön helyett a munkát! Csapatunk egy a GMO-k szabályozásának 

fontosságáról szóló videón dolgozik, továbbá egy videón amely bionövények egészségét és a növényvédő szer 

csökkentésének mérésére szolgáló hatékony mutatók fontosságát közelíti meg. Írjon a 

communication@organicseurope.bio email címre, ha szeretné lefordítani/újrafelhasználni valamelyik 

kommunikaciós anyagunkat nemzeti vagy regionális szinten! 

 

Éghajlat és biodiverzitás 

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/10/ifoameu_policy_PEF-methodology_202210.pdf?dd
mailto:communication@organicseurope.bio
https://cordis.europa.eu/project/id/101059872
mailto:communication@organicseurope.bio
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2023-ban továbbra is hangsúlyozni fogjuk a biogazdálkodás hozzájárulását az éghajlatváltozás megelőzéséhez, 

ugyanakkor védjük a biológiai sokféleséget, és ellenállóbbá tesszük gazdálkodási rendszereinket. Ezt a talajok 

szénkészletének tanúsításáról (szénalapú gazdálkodás) szóló tárgyalásokkal, valamint a bio-mozgalom 

teljesítményének további javítását célzó cselekvési terv közzétételével fogjuk megtenni.  

 

A szénalapú gazdálkodás a ClieNFarms és a "ClimateFarmDemo" kutatási projektekben is aktuális téma, amelyek 

a klímasemleges gazdaságok gyakorlati megoldásait tesztelik és mutatják be. Ezekben a projektekben vezető 

szerepet játszunk a politikai döntéshozókkal való kapcsolattartásban, így biztosíthatjuk, hogy a biogazdálkodás 

hangja meghallgatásra találjon. 

 

Ön is  dolgozik ezen a témán? Mi elvégezzük Ön helyett a munkát! Csapatunk egy infografikán dolgozik, amely a 

biogazdálkodás előnyeit mutatja be az éghajlat és a biológiai sokféleség szempontjából 2023-ban. Írjon a 

communication@organicseurope.bio email címre, ha szeretné lefordítani/újrafelhasználni kommunikaciós 

anyagaink egy részét nemzeti vagy regionális szinten! 

 

Biogazdálkodás fejlődése 
Kínálat és kereslet 

A szakpolitikák is szerepet játszhatnak abban, hogy a fogyasztókkal jobban megismertessék a biogazdálkodás 

előnyeit. Ez a helyzet az EU promóciós politikáival. Egymást követő harmadik évben, elkülönített költségvetés 

(86 millió euró) áll rendelkezésre a biotermékek belső és külföldi promóciójára. Az erőteljesebb és hatásosabb 

fogyasztói kommunikáció alapvető fontosságú lesz a biopiac újjáélesztéséhez, ezért tanácsoljuk tagjainknak, 

hogy teljes mértékbeni használják ki ezt a programot. 

 

Az elmúlt három évben, az IFOAM Organics Europe-nál nagyon aktívan támogattuk tagjainkat abban is, hogy az 

új nemzeti KAP Stratégiai Tervek (CAP Strategic Plans) a lehető legambiciózusabbak alakuljanak a biogazdálkodás 

fejlődése szempontjából. Megkezdjük a következő Közös Agrárpolitikára (KAP) való felkészülést is. 

Természetesen az új uniós ökológiai rendelet végrehajtásával kapcsolatos munka is folyamatban van. Jelenleg a 

növényvédő szer maradványok kezelésére összpontosítunk, amely nem büntetheti igazságtalanul a 

biogazdálkodókat, továbbá, figyelmet szentelünk a gazdálkodói csoportokra vonatkozó követelményekre is. 

2023-ban szintén megkezdődnek a tárgyalások az EU és több harmadik ország közötti új egyenértékűségi 

megállapodásokról. 

 

Ön is  dolgozik ezen a témán? Mi elvégezzük Ön helyett a munkát! Infografikákon dolgozunk, amelyek bemutatják 

a fenntartható közbeszerzés előnyeit 2023-ban. Írjon a communication@organicseurope.bio címre, ha szeretné 

lefordítani/újrafelhasználni valamelyik kommunikaciós anyagunkat nemzeti vagy regionális szinten! 

 

Tudás a biotermesztésért 

A megfelelő szakpolitikai kereteken túlmenően, a gazdálkodóknak és a biogazdálkodás szereplőinek olyan alapos 

ismeretekhez kell hozzáférniük, amelyek lehetővé teszi számukra, hogy tovább fejlesszék gyakorlatukat. Számos, 

a biogazdálkodás fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú kutatási projektben veszünk részt és koordinálunk. 

A projektek néhány példáját már fentebb felsoroltuk. Két másik projektet érdemes megemlíteni: BIOFRUITNET 

és InterCropValuES. A BIOFRUITNET számos anyagot és iránymutatást készített a biogyümölcstermelők számára, 

az InterCropValuES pedig a vetésközi termesztést és a kapcsolódó értékláncok fejlesztését támogatja. A kutatási 

projektek által készített számos eszköz és anyag elérhető a biotermesztéssel foglalkozó tudásplatformon: Organic 

Farm Knowledge. Ezen az oldalon a szakemberek olyan gyakorlat orientált anyagokat találnak, mint például 

adatlapok, számítási eszközök és videók a biogazdálkodásról, amelyek segítik őket abban, hogy még 

innovatívabbá váljanak. 

 

Ha aktívan részese a organikus szektornak, láthatja, hogy a munka nagy részét elvégezzük Önnek! 
Kétféleképpen van lehetősége támogatni szervezetünk munkáját és profitálni belőle, csatlakozzon 
tagságunkhoz, vagy legyen a szponzorunk. 

https://clienfarms.eu/
mailto:communication@organicseurope.bio
mailto:communication@organicseurope.bio
https://biofruitnet.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/101081973
https://organic-farmknowledge.org/
https://organic-farmknowledge.org/
https://www.organicseurope.bio/get-involved/become-a-member/
https://www.organicseurope.bio/get-involved/become-a-member/
https://www.organicseurope.bio/get-involved/sponsor-support-us/
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Ha Ön politikai döntéshozó, és szeretne többet megtudni a munkánkról, látogasson el honlapunkon az Ön 
számára releváns témához, és vegye fel a kapcsolatot az ott említett területi felelőssel. 
 
Szeretne többet megtudni az imént említett és további tevékenységeinkről? Látogasson el honlapunkra a 
www.organicseurope.bio címen, és ismerje meg a projekteink teljes listáját. 
 
Szeretne még többet tudni? 

• Vegyen részt rendezvényeinken 
• Iratkozzon fel hírlevelünkre, amelyet évente hat alkalommal kézbesítunk Önnek 
• Küldje be az élelmiszeripart és a mezőgazdaságot transzformáló kezdeményezését 
• Kövesse nyomon a LinkedIn, Twitter, Instagram és Facebook oldalainkat @OrganicsEurope 

 

 

The work of IFOAM Organics Europe on this topic is co-financed by the LIFE programme of the 
European Union, under the Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). 
This page only reflects the views of the authors and its sole responsibility lies with IFOAM 
Organics Europe. The CINEA is not responsible for any use that may be made of the information 
provided. 
 

 

Research projects IFOAM Organics Europe takes part to are funded by the European Union. 
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily  
reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting can be 
held responsible for them. 
 

We would like to extend our heartfelt thanks to our colleague Angie Modrovich for having helped us with the revision of 

this newsletter. Your efforts have enabled us to reach a wider audience and communicate our message more effectively. 

Your contributions are greatly appreciated and have made a significant impact. 

http://www.organicseurope.bio/
http://organicseurope.bio/events-page
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https://euorganic2030.bio/
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https://twitter.com/organicseurope
https://www.instagram.com/organicseurope/
https://www.facebook.com/OrganicsEurope

