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RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 880/2012/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE
(2012. június 28.)
az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezetek több
tagállamra kiterjedő együttműködése és szerződésre irányuló tárgyalásai tekintetében történő
kiegészítéséről
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre („az egységes közös piacszer
vezésről szóló rendelet”) (1) és különösen annak 126e. cikke (1)
bekezdésére,

(2)

(3)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

mivel:

(1)

alapját képező nyerstej mennyiségének kiszámítására
kiegészítő szabályokat kell meghatározni. Annak megálla
pításakor, hogy az 1234/2007/EK rendelet 126c.
cikkében meghatározott felső határértékeket nem
lépték-e túl, a tejtermelés szezonális ingadozását figye
lembe veendő, a számításban össze kell hasonlítani a
tárgyalások alapját képező, a szállítási időszakban szállí
tott tejmennyiséget a termelt tej becsült, az említett
időszakra reprezentatív mennyiségével,

Székhely
Az 1234/2007/EK rendelet II. része II. címének II. feje
zetébe a 261/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (2) által beillesztett IIA. szakasz szabályokat
határoz meg a tej- és tejtermékágazatban működő
termelői szervezetekkel és társulásaikkal kapcsolatban,
különösen elismerésük és a szerződésre irányuló tárgya
lások tekintetében. E szabályokat ki kell egészíteni a több
tagállamban működő termelői szervezetek és e szerve
zetek több tagállamban működő társulásainak elismeré
sére vonatkozó feltételekkel; pontosítani kell az érintett
tagállamok feladatkörét, és a letelepedés szabadságának
tiszteletben tartása mellett biztosítani kell, hogy azon
tagállam szabályait alkalmazzák, amelyben az említett
szervezetek, illetve társulások tevékenységének jelentős
része zajlik.
Emellett a több tagállamra kiterjedő együttműködés
esetén nyújtandó adminisztratív segítség megteremtésére
és annak feltételeire is szabályokat kell meghatározni. E
támogatásnak különösen azon információk továbbítására
kell kiterjednie, amelyek segítségével az illetékes tagállam
felmérheti, hogy a termelői szervezet vagy az elismert
termelői szervezetek társulása megfelel-e az elismerésükre
vonatkozó feltételeknek. Ezekre az információkra azért
van szükség, hogy abban az esetben, ha nem teljesülnek
a feltételek, az illetékes tagállam meghozhassa a szük
séges intézkedéseket.
Ezenkívül az elismert termelői szervezetek, valamint a
nyerstejfeldolgozók és -begyűjtők közötti tárgyalások

(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 94., 2012.3.30., 38. o.

(1)
A több tagállamban működő termelői szervezetnek
abban a tagállamban van a székhelye, ahol jelentős taglét
számmal bír, illetve ahol jelentős a forgalmazható termékek
mennyisége.
(2)
Az elismert termelői szervezetek több tagállamban
működő társulásának (a továbbiakban: társulás) abban a
tagállamban van a székhelye, ahol jelentős a tagszervezeteinek
a létszáma, illetve ahol jelentős a forgalmazható termékek
mennyisége
2. cikk
A tagállamok feladatköre
(1)
Az alábbiakért a több tagállamban működő termelői szer
vezet vagy társulás székhelye szerinti tagállam felelős:
a) a több tagállamban működő termelői szervezet vagy társulás
elismerése az 1234/2007/EK 126a. cikkének megfelelően,
valamint a 126a. cikk (4) bekezdésében említett feladatok
végrehajtása;
b) az 1234/2007/EK rendelet 126a. cikkében említett elismerési
feltételeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében szükséges
adminisztratív együttműködés megteremtése a többi olyan
tagállammal, amelyben tagok, illetve tagszervezetek találha
tók;
c) minden idevágó információ és dokumentáció azon
tagállamok rendelkezésére bocsátásra, amelyben tagok, illetve
tagszervezetek találhatók, amennyiben az említett tagállamok
ezt kérik.
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(2)
Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a többi
tagállam minden szükséges adminisztratív segítséget megad a
több tagállamban működő termelő szervezetek vagy társulások
székhelye szerinti tagállamnak, beleértve minden idevágó infor
máció továbbítását.

(3)
Amennyiben a termelői szervezet vagy az elismert
termelői szervezetek társulása az 1234/2007/EK rendelet
126c. cikkében említett tárgyalásokat folytat a székhelye szerinti
tagállamon kívüli tagállamban, az érintett tagállamok gondos
kodnak a szükséges adminisztratív segítség kölcsönös biztosítá
sáról.
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3. cikk
A nyers tej mennyiségének kiszámítása a tárgyalás céljaira
Az 1234/2007/EK rendelet 126c. cikke (2) bekezdésének c)
pontja és (3) bekezdésének alkalmazásában a tárgyalásokra érvé
nyes felső határértékeket úgy kell meghatározni, hogy figye
lembe veszik a szerződésre irányuló tárgyalások alapját képező
nyers tej szállítási időszakát és a tejtermelés szezonális ingado
zását is, amennyiben ez jelentős.
4. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. június 28-án.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO

