TÁJÉKOZTATÓ TANÚSÍTÓ SZERVEZET VÁLTÁS ELJÁRÁSRENDJÉRŐL
A biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 889/2008/EK rendelet és a
hazai ellenőrzési rendszert meghatározó 34/2013 VM rendelet változtatása során a jogalkotó részletesen szabályozta a tanúsító szervezet váltás folyamatát. Az alábbiakban a tanúsító szervezet váltáshoz szükséges információkat foglaljuk össze.
1. Ellenőrző és tanúsító tevékenységünk hatálya
Fő tevékenységünk az ökológiai gazdálkodás, a biotermékek ellenőrzése és tanúsítása,
melyhez rendelkezünk az illetékes hatóság (NÉBIH) elismerésével és a NAT akkreditációjával. Kódszámunk: HU-ÖKO-02. Az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek és
takarmányok előállításának szabályait az alábbi rendeletek szabályozzák:
- a Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek
címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről és módosításai,
- a Bizottság 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről
szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról
és módosításai,
- a Bizottság 1235/2008/EK rendelete a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról és módosításai,
- a „34/2013. VM rendelet" a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról,
jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről” és módosításai.
Tevékenységünk a következő területekre terjed ki:
-

-

mezőgazdasági termelés (növénytermesztés, kertészet, hajtatás, szőlő és gyümölcstermesztés, gombatermesztés, vadon termő növények gyűjtése, állattartás
(beleértve a strucc-, emu- és nandutartást is), méhészet, tenyésztett víziállatok termelése: halastavi haltenyésztés);
élelmiszer-feldolgozás (beleértve a borászatot);
takarmány-feldolgozás;
ökológiai termékek raktározása, forgalmazása (nagy- és kiskereskedelem);
harmadik országokból történő import.

Tanúsító szervezetet bármely termelő válthat, aki a fenti rendeleteknek megfelelően
a végzi tevékenységét, azaz a hazai rendszer egy tanúsított szereplője.

2. A kérelem
A gazdasági szereplő (termelő, feldolgozó és kereskedő vállalkozás) tanúsító szervezet
váltásra vonatkozó kérelmét egyidejűleg csak egy tanúsító szervezethez adhatja be. A
gazdasági szereplőnek a tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmét egyszerre kell
megküldenie a tanúsító szervezetének és az újonnan választott tanúsító szervezetnek. A
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tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg kell jelölni az újonnan választott tanúsító
szervezetet. Az újonnan választott tanúsító szervezetnek küldött kérelemben meg kell jelölni azt a tanúsító szervezetet, amelynek tanúsítása alatt a gazdasági szereplő áll.
3. Záró ellenőrzés:
A tanúsító szervezetnek díj- és költségmentesen helyszíni ellenőrzést kell végeznie a gazdasági szereplőnél, amennyiben az előző éves átfogó ellenőrzés és a tanúsító szervezet
váltására vonatkozó kérelem benyújtása között hatvan napnál hosszabb idő telt el. A záró
ellenőrzéssel kapcsolatosan a tanúsító szervezet költséget csak akkor számolhat el, ha
ezen a záró ellenőrzésen mintát vesz, és a mintavétel eredménye az öko rendelkezések
megsértését támasztja alá. Ebben az esetben a tanúsító szervezet a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat költségét a gazdasági szereplőre háríthatja.
4. Az ellenőrzési dosszié
A tanúsító szervezet az ellenőrzési dosszié releváns elemeit a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltására vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus és postai úton tértivevényes szolgáltatással megküldi az újonnan választott
tanúsító szervezetnek. A releváns elemek körét a 34/2014 FM rendelet részletesen szabályozza, beleértjük adatközlőket, a gazdasági szereplő tevékenységét leíró dokumentumokat, az előző három évben végzett ellenőrzésekről készült jelentéseket és értékelési jelentéseket, valamint az utolsó három évben kiadott és visszavont tanúsítványokat, továbbá
gazdasági szereplő azon nyilatkozatát, miszerint a tevékenységét az öko rendeletnek
megfelelően végzi.
A tanúsító szervezet ezen dokumentumok megküldését kizárólag a tanúsítási szerződésben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása, illetve az öko rendelkezések megsértésének gyanúja miatt folyamatban levő hatósági eljárások esetén tagadhatja meg.
5. Nyitóellenőrzés és az új tanúsítási szerződés
Az újonnan választott tanúsító szervezet az ellenőrzési dosszié releváns elemeinek beérkezését követő tizenöt napon belül a gazdasági szereplőnél helyszíni vizsgálatot végez és
a vizsgálat befejezését követő tíz napon belül dönt a gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltása iránti kérelméről. Az újonnan választott tanúsító szervezettel a tanúsítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a gazdasági szereplő az új tanúsítási rendszerbe a korábbi
tanúsítási rendszerből való kilépés időpontjával lépjen be.
Honlapunkon (http://www.okogarancia.hu/) találják a vonatkozó hazai és EU-rendeletek
egységes szerkezetbe foglalt aktuális kiadását, az ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos egyéb tájékoztatókat, formanyomtatványokat és más fontos tudnivalókat. Ha bármilyen
kérdésük van, vagy nem áll módjukban a szükséges dokumentumokat honlapunkról letölteni, kérjék telefonon (+36-1/336-0533) vagy e-mailben (info@okogarancia.hu) munkatársaink segítségét. Amennyiben személyesen szeretnének felkeresni bennünket, kérjük
mindig előzetesen egyeztessenek velünk időpontot!
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