
5 artikla 

Yleiset periaatteet 

Luonnonmukainen tuotanto on kestävä tuotantojärjestelmä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin: 

a) luonnon järjestelmien ja kiertokulun huomioon ottaminen sekä maaperän, veden ja ilman tilan 

ylläpitäminen ja vahvistaminen, kasvien ja eläinten terveyden sekä näiden välisen tasapainon 

ylläpitäminen ja vahvistaminen; 

b) luonnonmaisemaan liittyvien piirteiden, kuten luonnonperintökohteiden, säilyttäminen; 

c) energian ja luonnonvarojen, kuten veden, maaperän, orgaanisen aineksen ja ilman, vastuullinen 

käyttö; 

d) sellaisten laadukkaiden elintarvikkeiden ynnä muiden maatalous- ja vesiviljelytuotteiden laajan 

valikoiman tuottaminen, jotka vastaavat kuluttajien kysyntää hyödykkeistä, joiden 

valmistusmenetelmät eivät ole haitallisia ympäristölle, ihmisten terveydelle, kasvien terveydelle 

eivätkä eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille; 

e) luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksenmukaisuuden varmistaminen kaikissa elintarvikkeiden ja 

rehun tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa; 

f) sellaisiin ekologisiin järjestelmiin perustuvien soveltuvien biologisten prosessien suunnittelu ja 

hallinta, joissa käytetään tuotantojärjestelmän sisäisiä luonnonvaroja, soveltaen menetelmiä, joissa 

i) käytetään eläviä organismeja ja mekaanisia tuotantomenetelmiä; 

ii) harjoitetaan maaperään liittyvää kasvinviljelyä ja maaperään liittyvää kotieläintuotantoa tai 

harjoitetaan vesiviljelyä, jossa noudatetaan vesiluonnonvarojen kestävän hyödyntämisen 

periaatetta; 

iii) suljetaan pois muuntogeenisten organismien, muuntogeenisistä organismeista tuotettujen ja 

muuntogeenisten organismien tuottamien tuotteiden käyttö eläinlääkkeitä lukuun ottamatta; 

iv) perustaksi otetaan riskinarviointi ja tarvittaessa varotoimenpiteiden ja ennalta ehkäisevien 

toimenpiteiden toteuttaminen; 
 

g) ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen; jos ulkopuolisia tuotantopanoksia tarvitaan 

tai jos f alakohdassa tarkoitettuja soveltuvia hallintakäytäntöjä ja -menetelmiä ei ole, ulkopuoliset 

tuotantopanokset on rajoitettava 

i) luonnonmukaisesta tuotannosta peräisin oleviin tuotantopanoksiin; kasvien lisäysaineiston osalta 

on annettava etusija luonnonmukaisen maatalouden erityistarpeita ja -tavoitteita varten valituille 

lajikkeille; 

ii) luonnonaineksiin tai luonnollisesti johdettuihin aineksiin; 

iii) heikosti liukeneviin kivennäislannoitteisiin; 
 

h) tuotantoprosessin tarvittava mukauttaminen tämän asetuksen puitteissa, jotta otetaan huomioon 

terveydellinen tilanne sekä alueelliset erot ekologisessa tasapainossa, ilmasto-oloissa ja 

paikallisissa olosuhteissa, kehitysvaiheet sekä erityiset kotieläintuotannon käytännöt; 

i)  eläinten kloonauksen, keinotekoisesti aikaan saatujen polyploidisten eläinten kasvatuksen ja 

ionisoivan säteilyn sulkeminen pois luonnonmukaisen elintarviketuotannon koko ketjusta; 

j) eläinten hyvinvoinnin korkean vaatimustason noudattaminen lajikohtaisia tarpeita vastaavalla 

tavalla. 



6 artikla 

Maataloustoimintaan ja vesiviljelyyn sovellettavat erityiset periaatteet 

Luonnonmukainen tuotanto perustuu maataloustoiminnan ja vesiviljelyn osalta erityisesti seuraaviin 

erityisiin periaatteisiin: 

a) maaperän elämän ja maaperän luonnollisen viljavuuden, maaperän vakauden, maaperän 

vedensitomiskyvyn ja maaperän monimuotoisuuden ylläpitäminen ja parantaminen estämällä ja 

torjumalla maaperän orgaanisen aineksen häviämistä, maaperän tiivistymistä ja maaperän eroosiota 

sekä ravinteiden antaminen kasveille pääasiassa maaperän ekosysteemin kautta; 

b) uusiutumattomien luonnonvarojen ja ulkopuolisten tuotantopanosten käytön rajoittaminen 

mahdollisimman vähäiseksi; 

c) kasvi- ja eläinperäisten jätteen ja sivutuotteiden kierrättäminen tuotantopanoksina kasvi- ja 

kotieläintuotannossa; 

d) kasvien terveyden ylläpito ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, erityisesti tuhoojille ja taudeille 

vastustuskykyisten sopivien lajien, lajikkeiden tai monimuotoisen aineiston valinnalla, sopivalla 

viljelykierrolla, mekaanisilla ja fysikaalisilla menetelmillä sekä tuhoojien luonnollisten vihollisten 

suojelulla; 

e) geneettisesti hyvin monimuotoisten, taudinaiheuttajille vastustuskykyisten ja kestävien siementen 

ja pitkäikäisten eläinten käyttö; 

f) kasvilajikkeiden valinta ottaen huomioon erityisten luonnonmukaisten tuotantojärjestelmien 

ominaispiirteet ja painottaen agronomista suorituskykyä, taudinvastustuskykyä, erilaisiin 

paikallisiin maaperä- ja ilmasto-olosuhteisiin sopeutumista ja luonnollisten risteytysrajojen 

kunnioittamista; 

g) luonnonmukaisen kasvien lisäysaineiston, kuten luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien 

lisäysaineiston, ja luonnonmukaiseen tuotantoon soveltuvien luonnonmukaisten lajikkeiden käyttö; 

h) luonnonmukaisten lajikkeiden tuottaminen luonnollista lisääntymiskykyä hyödyntäen ja 

luonnollisissa risteytysrajoissa pitäytyen; 

i) viljelijöiden mahdollisuus käyttää omilta tiloiltaan saatua kasvien lisäysaineistoa luonnonmukaisen 

tuotannon erityisolosuhteisiin mukautettujen geenivarojen lisäämistä varten, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2100/94 14 artiklan soveltamista ja jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön nojalla myönnettyjä kansallisia kasvinjalostajanoikeuksia; 

j) eläinrotujen valinta ottamalla huomioon suuri geneettinen monimuotoisuus, eläinten kyky 

mukautua paikallisiin olosuhteisiin, niiden jalostusarvo, pitkäikäisyys, elinvoimaisuus sekä 

vastustuskyky taudeille ja terveysongelmille; 

k) alueeseen mukautetun ja maaperään liittyvän kotieläintuotannon harjoittaminen; 

l) sellaisten kotieläintuotannon käytäntöjen soveltaminen, jotka parantavat eläinten 

immuunijärjestelmää ja luonnollista taudinvastustuskykyä, mukaan lukien säännöllinen liikunta ja 

pääsy ulkojaloittelualueille ja laidunmaalle; 

m) kotieläinten ruokinta luonnonmukaisella rehulla, joka koostuu luonnonmukaisesti tuotetuista 

maatalousperäisistä ainesosista ja luonnollisista muista kuin maatalousperäisistä ainesosista; 

n) luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta saatavien tuotteiden tuottaminen eläimistä, joita on 

kasvatettu koko ajan aina niiden syntymästä tai kuoriutumisesta lähtien luonnonmukaisilla tiloilla; 

o) vesiympäristön pysyvä terveys ja ympäröivien vesi- ja maaekosysteemien laatu; 



p) vesieliöiden ruokkiminen asetuksessa (EU) N:o 1380/2013 määritellystä kalavarojen kestävästä 

hyödyntämisestä peräisin olevalla rehulla tai luonnonmukaisesti tuotetuista, luonnonmukainen 

vesiviljely mukaan lukien, maatalousperäisistä ainesosista ja luonnollisista muista kuin 

maatalousperäisistä ainesosista koostuvalla luonnonmukaisella rehulla; 

q) suojeltaville lajeille luonnonmukaisesta tuotannosta mahdollisesti aiheutuvan kaikenlaisen 

vaarantumisen välttäminen. 

7 artikla 

Luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostukseen sovellettavat erityiset periaatteet 

Luonnonmukaisten jalostettujen elintarvikkeiden tuotanto perustuu erityisesti seuraaviin erityisiin 

periaatteisiin: 

a) luonnonmukaisten elintarvikkeiden tuotanto luonnonmukaisista maatalousperäisistä ainesosista; 

b) elintarvikkeiden lisäaineiden, muiden kuin luonnonmukaisten ainesosien, joilla on pääasiassa 

teknologisia ja aistinvaraisia käyttötarkoituksia, sekä mikroravintoaineiden ja valmistuksen 

apuaineiden käytön rajoittaminen niin, että niitä käytetään mahdollisimman vähän, ja vain 

teknologisesti välttämättömiin tapauksiin tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin; 

c) sellaisten aineiden ja jalostusmenetelmien pois sulkeminen, jotka voivat antaa kuluttajalle väärän 

käsityksen tuotteen todellisesta luonteesta; 

d) luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden huolellinen jalostus, mieluiten käyttämällä 

biologisia, mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä; 

e) valmistettua nanomateriaalia sisältävien tai siitä koostuvien elintarvikkeiden pois sulkeminen. 

8 artikla 

Luonnonmukaisten rehujen jalostukseen sovellettavat erityiset periaatteet 

Luonnonmukaisten jalostettujen rehujen tuotanto perustuu erityisesti seuraaviin erityisiin 

periaatteisiin: 

a) luonnonmukaisen rehun tuotanto luonnonmukaisista rehuaineista; 

b) rehun lisäaineiden ja valmistuksen apuaineiden käytön rajoittaminen niin, että niitä käytetään 

mahdollisimman vähän ja vain teknologisesti tai kotieläinjalostuksen kannalta välttämättömiin 

tapauksiin tai erityisiin ravitsemustarkoituksiin; 

c) sellaisten aineiden ja jalostusmenetelmien pois sulkeminen, jotka voivat antaa kuluttajalle väärän 

käsityksen tuotteen todellisesta luonteesta; 

d) luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen huolellinen jalostus, mieluiten käyttämällä biologisia, 

mekaanisia ja fysikaalisia menetelmiä. 
 


