
A BIZOTTSÁG 1319/2007/EK RENDELETE

(2007. november 9.)

a 2092/91/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének az ökológiai gazdálkodásra történő átállásuk első
évében lévő parcellákról származó takarmányok felhasználása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről,
valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre
utaló jelölésekről szóló, 1991. június 24-i 2092/91/EGK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke második francia
bekezdésére,

mivel:

(1) A 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének rendelkezései
szerint az állatállományt elsősorban a saját mezőgazda-
sági üzemben termelt takarmánnyal kell ellátni, és a
növényevők széles körű legeltetését írja elő. E követel-
mény teljesítésének céljából az ökológiai termelők külö-
nösen legelők és évelőtakarmány-termő parcellák vásár-
lása vagy bérlése révén növelik gazdaságukat.

(2) A 2092/91/EGK rendelet szerint a vásárolt és bérelt nem
ökológiai termelés alatt álló földterületek csak az átállási
időszakot követően válhatnak ökológiai termelés alatt
álló földterületekké. Továbbá, az átállás első évében előál-
lított takarmányok nem számítanak az átállás idősza-
kából származó takarmányoknak, illetve nem lehet
azokat könnyen értékesíteni hagyományos gazdálkodás-
beli használatra sem, mivel az ilyen nem ökológiai évelő
takarmányok piaca igen korlátozott.

(3) A nem ökológiai módszerrel előállított takarmányok
használata növényevők ellátására 2007. december 31-
től nem felel meg a 2092/91/EGK rendelet I. melléklete
B. része 4.8. a) pontjában foglaltaknak. Bármely olyan
követelmény, amely szerint a továbbiakban is legeltetni,
vagy a saját mezőgazdasági üzem számára az ökológiai
gazdálkodásra való átállás első évében vásárolt vagy
bérelt földterületeket a továbbiakban is használni kellene,
ezen időpont után nehezen lesz teljesíthető.

(4) Ezért szükséges, hogy a takarmányadagok bizonyos
százalékban tartalmazhassanak az átállás első évében
lévő parcellákról származó takarmányt is.

(5) A 2092/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosí-
tani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a 2092/91/EGK rendelet 14. cikkében felállított bizottság
véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2092/91/EGK rendelet I. mellékletének B. részében a 4.4.
pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.4. 2008. december 31-ig a takarmányadagok átlagban
legfeljebb 50 %-ig tartalmazhatnak ökológiai termelésre
való átállás időszakából származó takarmányt. Ha az
átállás időszakából származó takarmány a saját mező-
gazdasági üzem egyik gazdálkodási egységéből szár-
mazik, ez a százalékarány 80 %-ra növelhető.

2009. január 1-jétől a takarmányadagok átlagban
legfeljebb 30 %-ig tartalmazhatnak ökológiai termelésre
való átállás időszakából származó takarmányt. Ha az
átállás időszakából származó takarmány a saját mező-
gazdasági üzem egyik gazdálkodási egységéből szár-
mazik, ez a százalékarány 60 %-ra növelhető.

Az állatállomány ellátására használt összes takarmány
legfeljebb 20 %-a származhat az állandó legelőkön,
illetve az évelőtakarmány-termő parcellákon történő
legeltetésből, illetve az azokon történő betakarításból
átállásuk első évében, amennyiben azok a saját mező-
gazdasági üzem részét képezik, és az elmúlt öt évben
nem képezték részét ugyanazon mezőgazdasági üzem
valamely ökológiai gazdálkodási egységének Ha az
átállás időszakából származó és az átállás első évében
lévő parcellákról származó takarmány is felhasználásra
kerül, akkor az ilyen takarmányok együttes százaléka-
ránya az összes takarmányhoz képest nem haladhatja
meg az első két bekezdésben rögzített legnagyobb
százalékos értékeket.

Ezeket a számadatokat a mezőgazdaságból származó
takarmány szárazanyagának százalékaként kell évente
kiszámolni.”

HU2007.11.10. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/3

(1) HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A legutóbb a 807/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 181., 2007.7.11, 10. o.) módosított rendelet.



2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 9-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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