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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 (1a) jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz 

csatolt nyilatkozatot; 

Or. en 

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő: 

„     A termelői szervezetekre vonatkozó új szabályok és a versenyjog 

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés (EUMSZ) 42. cikke értelmében a versenyszabályok csak a Parlament és a 

Tanács által – a közös agrárpolitika (KAP) ugyanezen Szerződés 39. cikkében 

lefektetett céljait tekintetbe véve – meghatározott mértékig alkalmazandók a 

mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmére. 

A Szerződésben meghatározottak szerint és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési 

gyakorlatával összhangban1 a KAP célkitűzései elsőbbséget élveznek az európai 

versenypolitika célkitűzéseivel szemben. A mezőgazdasági piacok azonban nem 

mentesülnek a versenyjog alkalmazása alól. A társjogalkotók, azaz az Európai 

Parlament és a Tanács előjoga, hogy a versenyszabályokat a mezőgazdaság 

jellegzetességeihez igazítsa. 

                                                 
1 A C-139/79. sz. Maizena ügyben hozott ítélet (EBHT 1980., 250. o.) 23. pontja; A C-

280/93. sz. Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 1994., 367. o.) 

61. pontja.   
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Ebben az összefüggésben az Európai Parlament javasolja, hogy e rendeletben tisztázzák 

a KAP-szabályok – és különösen a termelői szervezetek és a termelői szervezetek 

társulásainak szerepe és megbízatása –, valamint az uniós versenyjog közötti 

kapcsolatot. Ennek tisztázására azért van szükség, mert jelenleg bizonytalanság övezi e 

szabályok végrehajtását, és a mezőgazdasági termelők az élelmiszer-ellátási láncon 

belüli helyzetének megerősítésére irányuló uniós célkitűzés megvalósításához is 

elengedhetetlenül fontos a tisztázás. Az Európai Parlament javaslatai a mezőgazdasági 

piacokat vizsgáló munkacsoport (AMTF) 2016. november 14-i jelentésében 

megfogalmazott ajánlásokon alapulnak. Ezek az ajánlások az élelmiszer-ellátási lánc 

valamennyi szereplője – termelők, feldolgozók és kiskereskedők – részéről a 

meghallgatásokon elhangzott meglátásokon alapultak. 

Az Európai Parlament célja, hogy egyszerűsítse és egyértelművé tegye azokat a 

feltételeket, amelyek mellett az 1308/2013 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében 

felsorolt valamennyi ágazat termelői szervezetei vagy e termelői szervezetek társulásai 

tagjaik nevében a következő tevékenységeket végezhetik: termeléstervezés, forgalomba 

hozatal, mezőgazdasági termékek beszállítására irányuló szerződéskötés, a termelési 

költségek optimalizálása. E tevékenységekhez bizonyos gyakorlatok meglétére van 

szükség, ideértve a belső konzultációkat és a kereskedelmi információk cseréjét e 

szervezeteken belül. Javasoljuk ezért, hogy e tevékenységek a versenyellenes 

megállapodások kapcsán az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésében bevezetett tilalom 

hatályán kívül essenek, és hogy a legalább egy gazdasági tevékenységet végző termelői 

szervezetek, vagy e termelői szervezetek társulásai eltérhessenek e cikk alkalmazásától. 

Az eltérésnek azonban nem kell mindenre kiterjedőnek lennie: a versenyhatóságok 

fenntarthatják jogukat arra, hogy beavatkozzanak abban az esetben, ha megítélésük 

szerint az ilyen tevékenységek veszélyeztetik a versenyt vagy a KAP célkitűzéseit. 

Ezzel tisztázódna a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásainak szerepe 

és megbízatása, valamint az uniós versenyjog közötti kapcsolat. Az Európai Bizottság 

intézményi előjogainak sérelme nélkül az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az új 

szabályok nem szorulnak további pontosításra az Európai Bizottság által kiadott 

iránymutatások formájában.” 
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