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JAVASLATOK 

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamentnek és Tanácsnak szóló jelentésére a tejpiaci 

helyzet alakulásáról és a „tejágazati csomag” rendelkezéseinek alkalmazásáról 

(COM(2014)0354) (a továbbiakban: a jelentés);  

– tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 

922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti 

és tanácsi rendeletre1 és különösen annak 225. cikke b) pontjára; 

– tekintettel a Bizottság 2014. decemberi jelentésére az uniós mezőgazdasági piacok 2014–

2024 közötti kilátásairól és bevételeiről;  

1. rámutat, hogy a Bizottság jelentését az orosz embargó kivetése előtt tették közzé, ezért 

nem tükrözi a tejágazat valódi helyzetét; 

2. hangsúlyozza, hogy a tejtermelők számára az áringadozás problémája jelenti a legnagyobb 

kihívást;  

3. e tekintetben megjegyzi, hogy a mezőgazdasági termékekre a közelmúltban kivetett orosz 

embargó drámaian jelezte, hogy a szélsőséges piaci ingadozásokra vonatkozó 

szabályozási keretet meg kell erősíteni; 

4. megjegyzi, hogy úgy tűnik, hogy az árváltozások tagállamonként eltérőek, és hogy a 

tejárak reálértékben kifejezett változásait és annak okait sokkal jobban ki lehetett volna 

emelni a jelentésben; 

5. azt ajánlja, hogy a piac még bizonytalanabbá válását megelőzendő, a tejkvótákra 

vonatkozó korábbi határozatokat tartsák fent, és a tejkvótarendszert a rendszer utolsó 

évében már ne igazítsák ki;  

6. emlékeztet arra, hogy az 1308/2013/EU rendelet előírja, hogy „a termelés megvalósítható 

fejlesztésének és így a tejtermelők megfelelő életszínvonalának biztosítása érdekében meg 

kell erősíteni a tárgyalási pozíciójukat a feldolgozókkal szemben, hogy ennek 

eredményeként az ellátási láncban a hozzáadott érték méltányosabb eloszlása valósuljon 

meg”;  

7. sajnálja, hogy a jelentésből nem derül ki, elégedett-e a Bizottság az új szabályozási eszköz 

végrehajtásával, és hogy a Bizottság nem számszerűsíti, hány új termelői szervezetre, 

részt vevő tagállamra vagy kollektív tárgyalásra számíthatunk; megjegyzi, hogy az új 

eszközök tejárakra gyakorolt hatása sem világos; e tekintetben kéri, hogy készítsenek 

pontos felmérést a tejárakra gyakorolt hatásokról, és pontos összeírást a részt vevő 

                                                 
1  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.  
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termelői szervezetekről; 

8. kéri a Bizottságot, hogy 2015 végéig készítsen tagállamonkénti értékelő tanulmányt a 

kollektív megállapodások termelésre és árakra gyakorolt nemzeti szintű hatásának 

felmérése céljából; 

9. azt ajánlja, hogy a Bizottság fogadjon el világos célkitűzéseket a termelői szervezetekkel, 

a szerződésekkel és a kollektív tárgyalásokkal kapcsolatosan;  

10. hangsúlyozza, hogy a termelői vagy szakmaközi szervezetek szerepének és az új 

szabályozási eszköz tejárakra gyakorolt várt hatásának megfelelő felülvizsgálata nélkül 

nem lehetséges a tejtermékekre vonatkozó jogszabálycsomag kiigazítása; 

11. támogatólag viszonyul a Tejpiaci Megfigyelőközpont létrehozásához, de hangsúlyozza, 

hogy a mezőgazdasági termelők számára hasznos, világos ár- és mennyiséginfomációs 

eszközre van szükség; úgy véli, hogy a Megfigyelőközpontnak segítenie kell a Bizottságot 

azzal, hogy az új helyzetben elemzi a tejpiacot, pontosabban mutatja be az adatokat és 

piaci tendenciákat, valamint felhívja a figyelmet a piac kiegyensúlyozatlanságához 

kapcsolódó kockázatokra, miközben a Bizottság feladata a szükséges döntések 

meghozatala az adatok alapján; 

12. hangsúlyozza, hogy e megfigyelőközpontot jobban ki kellene aknázni a válság egész 

Unióra érvényes mutatókon alapuló mértékének meghatározása révén, ami lehetővé tenné 

a megelőző és korai előrejelző mechanizmusok alkalmazását; 

13. megjegyzi, hogy a Bizottság szerint „a tagállamok nem számoltak be arról, hogy a 

tejágazati csomagnak jelentős hatása lett volna az ágazatra a hátrányos helyzetű 

régiókban, valószínűleg azért, mert a rendelkezések csak mostanában kerültek bevezetésre 

[…]” és „a tejágazat helyzete és fejlődése […] eléggé heterogén, és célzott megközelítést 

igényelne”; 

14. azt ajánlja, hogy hosszú távú stratégiai megközelítés keretében növeljék és tartsák fenn a 

tejtermeléshez rendelt támogatást és a hátrányos helyzetű régiók tejtermeléséhez 

kapcsolódó támogatást; 

15. ajánlja, hogy a kedvezőtlen adottságú területekre vonatkozó jogi keretet erősítsék meg;  

16. hangsúlyozza, hogy a piaci helyzet fejleményeit és az eszközök hatékonyságát a 

tejkvótarendszer megszűnte után kell értékelni; a kvótarendszer megszűnését követő két 

éven belül, 2017-ben nyomon követési jelentést kell készíteni. 
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