2017.
DECEMBER
Törvények
2017. évi CLXXXIII. törvény az agrárium versenyképességének javítása érdekében egyes
törvények módosításáról
A törvény – egyebek mellett – módosítja:


A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi
CXXVI. törvénynek az agrárkamara tisztségviselőire vonatkozó közös rendelkezéseit
tartalmazó előírásait, a jégkármegelőző rendszer működtetését, valamint



A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és
a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvényt – többek között – az
alábbiak szerint:
 a 3. §-ban meghatározott fizetési határidő vonatkozásában a termelő, feldolgozó és
felvásárló mellett a forgalmazó is a törvény hatálya alá került,
 a Kötelező szerződésekkel foglalkozó rész (7.§) kiegészítésre került a termelő,
a feldolgozó, a felvásárló, valamint a forgalmazó viszonylatában értékesített friss,
illetve gyorsan romló mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékkel,
 a 25. § Megállapodások és összehangolt magatartások közé beépítésre került a
nemzeti minőségrendszer, valamint önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsítási
rendszer elismerési eljárás

2017. évi CCV. törvény egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról
A törvény – egyebek mellett – módosítja az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény,
valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény vonatkozó
részeit.
Kormányhatározatok
2114/2017. (XII. 28.) Korm. határozat a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
A módosítással a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét meghatározó 1. melléklet
kiegészül a Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energia-hatékonyságának javítása
jogcímmel, a felhívás keretösszegét 35,00 Mrd Ft-ban meghatározva.

Miniszteri rendeletek
66/2017. (XII. 22.) FM rendelet az egyes nemzeti forrásból finanszírozott
agrártámogatásokat és közvetlen támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek
módosításáról


Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

Meghatározásra került a 2018. évben rendelkezésre álló keret összeg 10.500 millió
forintban, amelyből 2.500 millió forintot a baromfi ágazatban, 6500 millió forintot
az egyéb állattenyésztési ágazatban, 1.500 millió forintot pedig vemhes üszők állategészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni.


Az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló
56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet

A 2018. évben rendelkezésre álló támogatási keret összege 3.600 millió Ft-ban került
meghatározásra, amelynek terhére a 2017. évben elvégzett, de ki nem fizetett
szolgáltatások után járó jogos igények és a 2018. évben elvégzett szolgáltatások
támogatása teljesíthető.


Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú
támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet

Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatási jogcím esetében a támogatás
igénybevételének feltétele, hogy 2017. évtől kezdődően a mezőgazdasági termelő
a tárgyévet megelőző év április 1. és tárgyév március 31. közötti időszakra vonatkozó, havi
bontású adatokat tartalmazó tejértékesítési jelentését a Magyar Államkincstár részére
benyújtsa. Ugyancsak az anyatehéntartás támogatási jogcím esetében módosult a birtokon
tartási idő alatt történő szaporítási esemény esetében határidő, az eddigi március 15-i
határidőtől eltérően a továbbiakban a tárgyévet követő év január 31-ig bejelentett és
nyilvántartott adatok fogadhatóak el.


A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet

Módosult a birtokon tartási idő alatt történő szaporítási esemény esetében a határidő, az
eddigi március 15-i határidőtől eltérően a továbbiakban a tárgyévet követő év január 31-ig
bejelentett és nyilvántartott adatok fogadhatóak el.

2

69/2017. (XII. 27.) FM rendelet az egyes agrárszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
A rendelet – egyéb jogszabályok mellett – az alábbi módosításokat tartalmazza:


A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő Közösségi Marketing
Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló
2/2015. (II. 6.) FM rendelet hatálya 2020. december 31-ig meghosszabbításra került.



A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet 23.§-a a marhalevél
tartalmának kötelező elemei vonatkozásában, amely szerint azon az elektronikus
azonosító típusát is fel kell tüntetni, amennyiben azt az állaton elhelyezték.



Az állati eredetű termékek Európai Unión belüli kereskedelmének állat-egészségügyi
ellenőrzéséről szóló 52/2004. (IV. 24.) FVM rendelet 3. §-a a származási helyen
történő ellenőrzések vonatkozásában, amelyből kikerült a „Jogszabálysértés esetén az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a külön jogszabályban
foglaltak szerint intézkedik” szövegrész.

35/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatások részletes
feltételeiről szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A módosító rendelet az alábbi jogszabályokat érinti:
 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009.
(VIII. 29.) FVM rendelet
 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
57/2012. (VI. 21.) VM rendelet
 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők
indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet egyes agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Valamennyi agrár-vidékfejlesztési tárgyú rendelet esetében az „MVH” szövegrész helyébe a
„Magyar Államkincstár”, a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe pedig a „véglegessé vált”
szövegrész került.
Emellett
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
a tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III.
9.) VM rendelet „A támogatási kérelem benyújtása” fejezete (15-17. §) hatályát veszítette.
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48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvény
hatálybalépésével, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvény
hatálybalépésével, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő
egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A rendelet – többek között – az alábbi rendeletek vonatkozásában tartalmaz módosításokat:


Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezés
üzemeltetőjének adókötelezettségéről, a bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének
részletes szabályairól szóló 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet
 hatályát veszti az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó 2.§,
valamint
 az igazgatási díjfizetési kötelezettség teljesítésének részletfizetési lehetőségére
vonatkozó 5.§.



Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015.
(II. 27.) NGM rendelet
A módosítással – egyebek mellett – a bejelentési kötelezettség általános szabályait
meghatározó 6.§-ból törlésre került az adószám felfüggesztésre vonatkozó kitétel.

51/2017. (XII. 29.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe
tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Az egyéb rendeletek mellett módosult az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére
vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről szóló 13/2008. (VIII.
8.) NFGM–FVM együttes rendeletnek az előrecsomagolt termékek ellenőrzésére vonatkozó 7.
és 8. §-a.
NÉBIH Közlemények
Jelentősen bővült az elektronikusan indítható ügytípusok száma a Nébih-nél
2017. december 12-től több mint száz új, eddig csak papír alapon intézhető ügytípus
elektronikus indításának lehetőségét kínálja a Nébih ügyfelei számára. A részletes
ügykatalógus az – ügyfélkapus bejelentkezéssel igénybe vehető – Ügyfélprofil felületen érhető
el.
A Nébih ügyfelei a hivatal Ügyfélprofil felületén már az elmúlt években is számos ügyintézési
funkciót használhattak. A felület, az elektronikus ügyintézés szélesebb körű bevezetésével,
most jelentősen megújult. 2017. december 12-től ugyanis több mint száz új, eddig csak papír
alapon intézhető ügytípus elektronikus indítása vált lehetővé.
Az Ügyfélprofilba történő bejelentkezés továbbra is az ügyfélkapus azonosítóval történik. A
részletes Ügykatalógust az Ügyintézés menüpontban érik el a hivatal ügyfelei. Itt főbb témák
(pl. „állat”) és konkrét szakterületek (pl. „állattenyésztés”) szerint csoportosítva szerepelnek a
Nébih-nél intézhető ügyek. A felületen való könnyebb eligazodást egy kereső is segíti.
Az Ügykatalógusban nem csak az elektronikusan, hanem a kizárólag hagyományos módon,
papír alapon indítható ügyek is megtalálhatók. Az egyes ügyek rövid leírása tartalmazza az
ügyintézéshez szükséges főbb információkat, és, ha az ügyhöz tartozik kitöltendő űrlap, akkor
az is letölthető a felületről.
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EU jogszabályok
2017/2314/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a tej- és tejtermékágazatra vonatkozóan a
2535/2001/EK rendelettel megnyitott vámkontingensek keretében 2017. november 20. és
2017. november 30. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő
mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható megállapításáról és a 2018. július 1-től
2018. december 31-ig terjedő alidőszakra megállapított mennyiséghez hozzáadandó
mennyiségek meghatározásáról
A Bizottság, tekintettel arra, hogy a 2017. november 20. és 2017. november 30. között a 2018.
január 1-től 2018. június 30-ig terjedő alidőszakra benyújtott behozataliengedély-kérelmek
egyes kontingensek tekintetében a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoztak, az
igényelt mennyiségekre a rendeletben rögzített elosztási együtthatót állapított meg. Azon
kontingensek esetében pedig, ahol a kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre
vonatkoztak, a ki nem használt mennyiségeknek a következő kontingens-alidőszakra
megállapított mennyiségekhez történő hozzáadásáról határozott a Bizottság.
2017/2332/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet a sovány tejpornak az (EU) 2016/2080
végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott tizenötödik
részleges pályázati felhíváshoz kapcsolódó minimális eladási áráról
Az (EU) 2016/2080 végrehajtási rendelettel megnyitott pályázati eljárás keretében kibocsátott,
sovány tejpor értékesítésére irányuló tizenötödik részleges pályázati felhívás tekintetében –
amelyre vonatkozóan a pályázatok benyújtásának határideje 2017. december 12-én járt le –
minimális eladási árat a Bizottság nem határozott meg.
2017/2349/EU Bizottsági Végrehajtási Rendelet az (EU) 2016/2080 végrehajtási
rendeletnek a pályázat útján értékesített sovány tejpor betárolási időpontjának
tekintetében történő módosításáról
Az Európai Bizottság a tej és tejtermékek piacának jelenlegi helyzete, vagyis az árak alakulása
és az intervenciós készletek nagysága figyelembevételével indokoltnak tartja a sovány tejpor
további mennyiségeinek a betárolási időpont módosítása általi értékesíthetővé tételét, ezért a
2016/2080/EU végrehajtási rendeletben szereplő 2015. november 1-jei betárolási időpontot
2016. április 1. napjára módosítja.
2017/2393/EU Rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU, a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU, a közös
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló
1307/2013/EU, a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló
1308/2013/EU és az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a
növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére
vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 652/2014/EU rendelet módosításáról
2018. január 1-jén a közös agrárpolitika (KAP) területére vonatkozóan több olyan technikai
jellegű módosítás is életbe lépett, amely – a jogalkotók szándéka szerint – megkönnyíti majd az
európai mezőgazdasági termelők mindennapjait és a tagállami közigazgatási szervek munkáját.
(salátarendelet ~ omnibus megállapodás).
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A salátarendelet mezőgazdasági része a négy KAP-rendeletet, azaz a közvetlen kifizetésekről, a
vidékfejlesztésről, illetve a közös piacszervezésről szóló rendeletet, valamint a horizontális
rendeletet érinti. Néhány főbb változás:






Közvetlen kifizetések: módosultak az állandó gyepterületre vonatkozó szabályok,
rugalmasságot biztosítva a tagállamok részére. A zöldítéssel kapcsolatban is
egyszerűsödnek bizonyos szabályok. Emellett az aktív és a nem aktív mezőgazdasági
termelők közötti megkülönböztetés opcionális lesz, így azok a tagállamok, amelyeknek ez a
feltétel túlzott adminisztratív terhet jelentett, úgy dönthetnek, hogy a továbbiakban nem
alkalmazzák azt;
Vidékfejlesztés: a kockázatkezelési intézkedések változnak, mivel bizonyos küszöbértékek
csökkennek, a támogatási arányok pedig növekednek. A pénzügyi eszközök felhasználása
egyszerűsödik;
Közös piacszervezés: a termelői szervezetek egyes előjogait – így a termeléstervezésnek, a
termelési költségek optimalizálásának, a forgalomba hozatalnak és a szállítási
szerződésekre vonatkozó tárgyalások lefolytatásának jogát – most minden ágazatra
kiterjesztik, hogy ezáltal javítsák a mezőgazdasági termelők helyzetét az ellátási láncban.
Ezek az előjogok eddig csak bizonyos ágazatokban, így például az olívaolaj, a marhahús és
a szántóföldi növények ágazatában léteztek. Az értékmegosztás szerződéses feltételeinek
kollektív megtárgyalása immár a cukorágazaton kívül is lehetséges lesz, önkéntes alapon.

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU
rendelet vonatkozásában eszközölt módosítások – egyebek mellett – az alábbi szempontok
figyelembevételével kerültek meghatározásra:










A tej- és tejtermékágazatban – és egyéb ágazatokban – a termelők, a termelői
szervezetek és társulásaik számára jogosultságot kellett biztosítani arra, hogy
írásbeli szerződést kérjen még akkor is, ha az érintett tagállam nem tette
kötelezővé az ilyen szerződések alkalmazását.
A nyers tej szállítására vonatkozó szerződések esetében annak érdekében, hogy a
szerződő felek számára a szerződés megszövegezése a szállított mennyiségekre és
árakra vonatkozóan egyértelmű legyen, a tagállamok kötelezhetik a szerződő feleket
ezután arra, hogy megállapodjanak arról, milyen összefüggés áll fenn egy bizonyos
szállítandó mennyiség és az e szállításért fizetendő ár között.
Rendelkezni kellett arról, hogy az elismert termelői szervezetek jogosultak
lehessenek olyan tevékenységeket végezni, mint a termelés megtervezése, a
költségek optimalizálása, a termelői szervezetek tagjai termékeinek forgalomba
hozatala és a szerződésekre irányuló tárgyalások lefolytatása. További
biztosítékokat is be kellett vezetni azonban annak érdekében, hogy az említett
tevékenységek ne zárják ki a versenyt.
A szakmaközi szervezetek lehetséges céljait ki kellett bővíteni úgy, hogy az
állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok megelőzését és
kezelését szolgáló intézkedéseket is magukba foglalják.
A szakmaközi szervezetek számára lehetővé kellett tenni, hogy több ágazat
vonatkozásában is elismerjék őket.
A mezőgazdasági termelők – a mezőgazdasági termelők társulásai – számára lehetővé
kellett tenni, hogy az első felvásárlóikkal a piaci ártöbbletekre és árveszteségekre is
kiterjedő értékmegosztási záradékokról állapodjanak meg. A szakmaközi szervezetek
számára is lehetővé kellett tenni, hogy az értékmegosztásra vonatkozó, általános
záradékokat alakítsanak ki. Az értékmegosztási záradékok alkalmazása a
mezőgazdasági termelők, társulásaik és első felvásárlóik körében önkéntes marad.
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Annak biztosítása érdekében, hogy hatékony módon és kellő időben végre lehessen
hajtani az 1308/2013/EU rendelet azon rendelkezéseit, amelyek lehetővé tesznek olyan
kollektív megállapodások megkötését és döntések meghozatalát, amelyek a piacokat
érintő súlyos egyensúlytalanságok idején az érintett ágazatok ideiglenes stabilizálására
irányulnak, az ilyen kollektív fellépések lehetőségeit ki kellett terjeszteni a
mezőgazdasági termelőkre és a mezőgazdasági termelők társulásaira is.
Segítséget kellett nyújtani a kvótarendszer megszűnése következtében átmeneti
helyzetben lévő tej- és tejtermékágazat számára, továbbá ösztönözni, hogy az ágazat
hatékonyabban reagáljon a piaci és áringadozásokra, az 1308/2013/EU rendelet a tejés tejtermékágazaton belüli szerződéses megállapodások megerősítésére irányuló
rendelkezéseinek a továbbiakban határozatlan időre szólnák.

A fentiek értelmében érintett jogszabályok és cikkek:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1305/2013/EU rendelet módosítása
























„fiatal mezőgazdasági termelő” olyan személy, aki a kérelem benyújtásának időpontjában
legfeljebb 40 éves, megfelelő szakképzettséggel és szakmai alkalmassággal rendelkezik, és
első alkalommal kezd gazdálkodni valamely mezőgazdasági üzemben az adott
mezőgazdasági üzem vezetőjeként; a létesítést végezheti egyedül vagy más mezőgazdasági
termelőkkel együtt, annak jogi formájától függetlenül;”
A vidékfejlesztési programok tartalma
Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek
Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások
A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszerei
Beruházások tárgyi eszközökbe
A mezőgazdasági üzemek és a vállalkozások fejlesztése
Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
Agrár-környezetvédelemi és éghajlattal kapcsolatos műveletek
Ökológiai gazdálkodás
Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek
számára teljesített kifizetések
Állatjólét: „(1) Ezen intézkedés keretében azoknak a mezőgazdasági termelőknek ítélhetők
oda állatjóléti kifizetések, akik önkéntes alapon vállalják olyan műveletek végrehajtását,
amelyek egy vagy több állatjóléti kötelezettségvállalás teljesítéséből állnak, és akik az
1307/2013/EU rendelet – az érintett tagállamban alkalmazandó – 9. cikke szerinti aktív
mezőgazdasági termelőnek minősülnek.”;
Kockázatkezelés
Termény-, állat- és növénybiztosítás
Kedvezőtlen éghajlati események, állat- és növénybetegségek, kártevőfertőzések, valamint
környezeti események esetére létrehozott kölcsönös kockázatkezelési alapok
Jövedelemstabilizáló eszköz
Beruházások
EMVA-ból az adott program számára biztosított hozzájárulás
A kiadások támogathatósága
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A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló
1306/2013/EU rendelet módosításai:







Pénzügyi fegyelem
A kötelezettségvállalás automatikus visszavonása vidékfejlesztési programok esetében
Szabálytalanságok
Jogosulatlan kifizetések és igazgatási szankciók
Támogatási kérelmek és kifizetési kérelmek
A kedvezményezettek számára teljesített kifizetések

A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló 1307/2013/EU rendelet módosításai:











Fogalommeghatározások és kapcsolódó rendelkezések: állandó gyepterület és állandó
legelő
Nemzeti felső összeghatárok
Aktív mezőgazdasági termelő
A támogatások csökkentése
A pillérek közötti rugalmasság
Egységes területalapú támogatási rendszer
A növénytermesztés diverzifikálása
Ökológiai jelentőségű terület
A fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott támogatás
Termeléstől függő önkéntes támogatás

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU
rendelet módosításai

148. cikk

„(1a)Amennyiben a tagállamok nem élnek az e cikk (1) bekezdésében foglalt
lehetőségekkel, a termelő, a termelői szervezet vagy a termelői szervezetek
társulása megkövetelheti, hogy a nyers tej valamely nyerstej- feldolgozó
részére történő bármely szállításához a felek írásbeli szerződést kössenek,
és/vagy az első felvásárlók – az e. cikk (4) bekezdésének első albekezdésében
foglaltakkal megegyező feltételekkel – szerződésre vonatkozó írásbeli
ajánlatot tegyenek. Amennyiben az első felvásárló a 2003/361/EK ajánlás
szerinti mikro-, kis- vagy középvállalkozás, a szerződés és/vagy a szerződéses
ajánlat nem kötelező, de ez nem érinti a feleknek azt a lehetőségét, hogy egy
szakmaközi szervezet által kidolgozott szabványos szerződésmintát
használjanak fel.”;
„(3)Az (1) és az (1a) bekezdéstől eltérve, nem írható elő szerződés és/vagy
szerződéses ajánlat akkor, ha a nyers tejet szövetkezet tagja szállítja annak a
szövetkezetnek, amelynek a tagja, és ha e szövetkezet alapszabálya vagy az
abban megállapított, illetve abból eredő szabályok és határozatok a (2) bekezdés
a), b) és c) pontjában megállapított rendelkezésekhez hasonló hatályú
rendelkezéseket tartalmaznak.”;
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„Az első albekezdés ellenére az alábbiak közül az egyik vagy mindkettő
alkalmazandó:
a) ha egy tagállam úgy dönt, hogy a nyers tej szállítására az (1) bekezdésnek
megfelelően kötelezővé teszi írásbeli szerződés megkötését, akkor előírhatja:
i. a feleknek arra vonatkozó kötelezettségét, hogy egy meghatározott
szállítandó mennyiség és az e szállításért fizetendő ár közötti összefüggésről
megállapodjanak;…”
149. cikk

„(1)A 161. cikk (1) bekezdésének megfelelően elismert, tej- és tejtermékágazati termelői szervezetek tárgyalásokat folytathatnak mezőgazdasági termelő
tagjaik nevében közös termelésük egy része vagy egésze tekintetében a nyers
tejnek a termelő által a nyers tej feldolgozója vagy a 148. cikk (1) bekezdésének
harmadik albekezdése szerinti begyűjtője számára történő szállítására vonatkozó
szerződésről.”;

152. cikk

Termelői szervezetek
„b) a termelők kezdeményezésére jöttek létre és legalább a következő
tevékenységek egyikét végzik:
i.
közös feldolgozás;
ii.
közös forgalmazás, ideértve a közös értékesítési platformokat vagy közös
szállítást is;
iii.
közös csomagolás, címkézés vagy promóció;
iv.
a minőség-ellenőrzés közös szervezése;
v.
berendezések vagy raktárlétesítmények közös használata;
vi.
a termeléshez közvetlenül kapcsolódó hulladék közös kezelése;
vii.
az inputanyagok közös beszerzése;
viii. az e bekezdés c) pontjában felsorolt célok elérését célzó bármilyen más
közös szolgáltatási tevékenység;”
„(1a)Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az e cikk (1) bekezdése
alapján elismert termelői szervezetek a tagjaik nevében, a tagok összesített
termelésének egésze vagy része tekintetében megtervezhetik a termelést,
optimalizálhatják a termelési költségeket, forgalomba hozhatják a
mezőgazdasági termékeket és tárgyalásokat folytathatnak a mezőgazdasági
termékek szállítására vonatkozó szerződésekről.
Az első albekezdésben említett tevékenységekre a következő esetekben kerülhet
sor:
a) ha az (1) bekezdés b) pontjának i–vii. alpontjában említett tevékenységek
közül egyet vagy többet ténylegesen végeznek, hozzájárulva ezzel az EUMSZ
39. cikkében foglalt célkitűzések teljesítéséhez;
b) ha a termelői szervezet koncentrálja a kínálati oldalt és forgalomba hozza a
tagjai által előállított termékeket, függetlenül attól, hogy a mezőgazdasági
termékek tulajdonjoga átszáll-e a termelőkről a termelői szervezetre;
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c) függetlenül attól, hogy a kialkudott ár a tagok egy részének vagy
mindegyikének összesített termelése tekintetében azonos-e;
d) ha az érintett mezőgazdasági termelők az első albekezdésben említett
tevékenységek által érintett termékek vonatkozásában nem tagjai más termelői
szervezetnek;
e) ha a mezőgazdasági termékre nem vonatkozik olyan szállítási kötelezettség,
amely a mezőgazdasági termelőnek a nem az érintett termelői szervezethez
tartozó szövetkezetben lévő tagságából ered, a szövetkezet alapszabályában
meghatározott feltételeknek, vagy az alapszabályban megállapított, illetve abból
eredő szabályoknak és határozatoknak megfelelően.
A tagállamok azonban kellően indokolt esetekben eltérhetnek a második
albekezdés d) pontjában említett feltételtől, amennyiben a termelői szervezet
tagja két különálló, különböző földrajzi helyeken található termelési egységgel
rendelkezik.
(1b)E cikk alkalmazásában a termelői szervezetekre történő bármely hivatkozást
úgy kell tekinteni, mint amely a termelői szervezeteknek a 156. cikk (1)
bekezdése értelmében elismert társulásaira is vonatkozik, amennyiben e
társulások teljesítik az e cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeket.
(1c)Az 1/2003/EK rendelet 5. cikkében említett tagállami versenyhatóság egyedi
esetekben úgy határozhat, hogy a továbbiakban az (1a) bekezdés első
albekezdésében említett tevékenységek közül egyet vagy többet módosítani kell,
azok végzése nem folytatható vagy azok egyáltalán nem végezhetők,
amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez a verseny megszűnésének megelőzése
érdekében szükséges, illetve amennyiben úgy ítéli meg, hogy az EUMSZ 39.
cikkében említett célkitűzések teljesítése veszélyben forog.
Amikor a tagállami versenyhatóság e cikk első albekezdése szerint jár el, az első
hivatalos vizsgálati intézkedés megkezdését megelőzően vagy azt követően
haladéktalanul, írásban tájékoztatnia kell a Bizottságot, a határozatokról pedig
azok elfogadását követően haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot.„
154. cikk

A termelői szervezetek elismerése
„(1a)A tagállamok – kérelem alapján – dönthetnek úgy, hogy az 1. cikk (2)
bekezdésében említett, több ágazatban is tevékenykedő termelői szervezet
számára több elismerést adnak ki, feltéve, hogy az adott termelői szervezet
minden olyan ágazatban teljesíti az e cikk (1) bekezdésében említett feltételeket,
amelyre vonatkozóan az elismerést kezdeményezi.”;
„(2)A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2018. január 1-jét megelőzően
elismert és az e cikk (1) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítő termelői
szervezeteket a 152. cikk alapján elismert termelői szervezetnek kell tekinteni.
(3)A 2018. január 1-jét megelőzően elismert, de az e cikk (1) bekezdésében
foglalt feltételeket nem teljesítő termelői szervezetek esetében a tagállamok
legkésőbb 2020. december 31-ig visszavonják az elismerést.”;
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157. cikk

Szakmaközi szervezetek feladatai
„xii. a 172a. cikk szerinti, értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre és
árveszteségekre is kiterjedő egységes záradékok kidolgozása, amelyekben
meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az
egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek
hogyan osztják meg egymás között;
xiii. az állategészségügyi, növényvédelmi és környezeti kockázatok
megelőzését és kezelését szolgáló intézkedések végrehajtása.”;

161. cikk

A tej- és tejtermékágazatban működő termelői szervezetek elismerése
„(1)A tagállamoknak – kérelem alapján – termelői szervezetként kell elismerniük
a tej- és tejtermékágazatban minden jogi személyt vagy jogi személyek
egyértelműen meghatározott részeit feltéve, hogy:
a) a tej- és tejtermékágazatban működő termelők alapították őket, és e termelők
kezdeményezésére jöttek létre és az alábbiakban meghatározott célok egyikének
vagy azok közül többnek az elérését tűzik ki célul:
i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának
biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében;
ii. a kínálat koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba
hozatala; iii. a termelési költségek optimalizálása és a termelői árak
stabilizálása;”
„(2)A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 2012. április 2-át megelőzően a
nemzeti jog alapján elismert és az (1) bekezdésben megállapított feltételeket
teljesítő termelői szervezeteket elismert termelői szervezetnek kell tekinteni.”;

172a. cikk

Értékmegosztási záradékok
A cukorágazatra vonatkozó egyedi értékmegosztási záradékok sérelme nélkül a
mezőgazdasági termelők – ideértve a mezőgazdasági termelők társulásait is
– és az első felvásárlók az értékmegosztásra vonatkozó, piaci ártöbbletekre
és árveszteségekre is kiterjedő záradékokról állapodhatnak meg, amelyekben
meghatározzák, hogy az érintett termékek piaci árainak változásaiból vagy az
egyéb árutőzsdei fejleményekből fakadó következmények viselését a felek
hogyan osztják meg egymás között.”;

209. cikk

A KAP-célok esetében a mezőgazdasági termelők és társulásaik számára
biztosított eltérések
„Az EUMSZ 101. cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a mezőgazdasági
termelőknek, a mezőgazdasági termelők társulásainak vagy az ilyen
szervezetek társulásainak, vagy az e rendelet 152., illetve 161. cikke alapján
elismert termelői szervezeteknek vagy a termelői szervezetek az e rendelet
156. cikke alapján elismert társulásainak olyan megállapodásaira, döntéseire és
összehangolt magatartására, amelyek mezőgazdasági termékek előállításával
vagy értékesítésével, illetve az ilyen termékek tárolására, kezelésére vagy
feldolgozására szolgáló közös létesítmények használatára vonatkoznak, kivéve,
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ha az EUMSZ 39. cikkében meghatározott célok elérése veszélyben forog.”;
„Mindazonáltal a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők társulásai
vagy az ilyen szervezetek társulásai, vagy az e rendelet 152., illetve 161. cikke
alapján elismert termelői szervezetek vagy a termelői szervezetek az e rendelet
156. cikke alapján elismert társulásai kérhetik a Bizottság véleményét e
megállapodásoknak, döntéseknek és összehangolt magatartásoknak az EUMSZ
39. cikkében foglalt célkitűzésekkel való összeegyeztethetőségéről.
A Bizottság haladéktalanul foglalkozik a vélemények iránti kérelmekkel, és
a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított négy hónapon belül elküldi a
véleményét a kérelmezőnek. A Bizottság saját kezdeményezésére vagy egy
tagállam kérésére módosíthatja a vélemény tartalmát, különösen ha a kérelmező
pontatlan információkat adott, vagy visszaélt a véleménnyel.”

222. cikk

Az EUMSZ 101. cikke (1) bekezdésének alkalmazása
„(1)A piacon uralkodó súlyos egyensúlytalanságok idején a Bizottság
végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek értelmében az EUMSZ 101.
cikkének (1) bekezdése nem alkalmazandó a mezőgazdasági termelők, a
mezőgazdasági termelők társulásai vagy az ilyen szervezetek által alkotott
társulások, illetve az elismert termelői szervezetek, az elismert termelői
szervezetek társulásai és az elismert szakmaközi szervezetek
megállapodásaira és döntéseire az e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében
említett ágazatok egyikében sem, feltéve, hogy a szóban forgó megállapodások
és döntések nem ássák alá a belső piac megfelelő működését, kizárólag az
érintett ágazat stabilizálására irányulnak, és az alábbi kategóriák közül egynek
vagy többnek a keretébe tartoznak:”;

Az EU Bizottság nyilatkozata a termelői együttműködésről (omnibus megállapodás)
A Bizottság tudomásul veszi a Parlament és a Tanács közötti, a 152., a 209., a 222. és a 232.
cikk módosításáról szóló megállapodást.
A Bizottság megjegyzi, hogy a Parlament és a Tanács által elfogadott módosítások jellegüket
tekintve érdemi módosítások, és a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi
megállapodás 15. pontjában előírt hatásvizsgálat elvégzése nélkül kerültek elfogadásra. Ez
nemkívánatos jogi és eljárási bizonytalansághoz vezet, amelynek hatásai és következményei
nem ismertek. Mivel a Bizottság eredeti javaslatának módosításai együttesen a jogi keret
jelentős megváltozását eredményezik, a Bizottság aggodalommal állapítja meg, hogy a termelői
szervezetek javát szolgáló új rendelkezések némelyike veszélyeztetheti a mezőgazdasági
kistermelők életképességét és jóllétét, valamint sértheti a fogyasztók érdekeit.
A Bizottság megerősíti kötelezettségvállalását a mezőgazdasági ágazatban folyó hatékony
verseny védelmére, és teljeskörűen érvényesíti a közös agrárpolitikának az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 39. cikkében meghatározott célkitűzéseit. Ebben az
összefüggésben a Bizottság megjegyzi, hogy a társjogalkotók által elfogadott módosítások csak
igen korlátozott szerepet irányoznak elő mind a Bizottság, mind a nemzeti versenyhatóságok
számára a hatékony verseny védelme terén. A Bizottságnak a „salátarendelet-javaslatra”
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vonatkozó átfogó megállapodása, mely felöleli a Parlament és a Tanács által elfogadott
módosításokat is, nem érinti sem a Bizottság által e területeken a 2020 utáni időszakra
vonatkozó közös agrárpolitika reformjával összefüggésben megteendő jövőbeli javaslatokat,
sem azon egyéb kezdeményezéseket, amelyek kifejezetten az Európai Parlament és a Tanács
által most elfogadott szöveg révén érintett egyes kérdések kezelését célozzák.
A Bizottság sajnálatát fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a társjogalkotók nem kezelték
megfelelően azt a helyzetet, hogy a Bizottságnak és a nemzeti versenyhatóságoknak csak igen
korlátozott mozgásterük maradt a hatékony verseny védelme érdekében történő fellépésre, és
aggodalmát fejezi ki e korlátozásnak a mezőgazdasági termelőkre és a fogyasztókra gyakorolt
lehetséges hatásai miatt.
A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a jogi szöveget a Szerződéssel összhangban kell
értelmezni, különösen a Bizottság és a nemzeti versenyhatóságok olyankor történő
beavatkozásának lehetősége tekintetében, ha egy jelentős piaci részesedéssel rendelkező
termelői szervezet megpróbálja korlátozni tagjai cselekvési szabadságát.
A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogi szöveg nem biztosítja egyértelműen ezt a
lehetőséget.
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
A Bizottság megerősíti, hogy az élelmiszer-ellátási lánccal kapcsolatban indított
kezdeményezése éppen most halad át a minőségi jogalkotásról szóló iránymutatásokban előírt
különböző szakaszokon. A Bizottság az eljárás lezárását követően – lehetőleg 2018 első
felében – dönt az esetleges jogalkotási javaslatról.

Jelen összefoglaló tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a jogszabály részletes megismerését!
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