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2005. szeptember 21-én az Európai Tanács úgy határozott, hogy az Európai Közösséget létrehozó
szerződés 36. cikke, valamint a 37. cikk (2) bekezdésének (3) albekezdése alapján kikéri az Európai Gazda-
sági és Szociális Bizottság véleményét a fent említett kérdésben.

Az EGSZB Elnöksége 2005. szeptember 27-én a „Mezőgazdaság, vidékfejlesztés és környezetvédelem” szek-
ciót bízta meg a vélemény kidolgozásával.

A munka sürgősségére való tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. október 26–27-én
tartott 421. plenáris ülésén (az október 27-i ülésnapon) főelőadót jelölt ki Adalbert KIENLE személyében,
továbbá 63 szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a következő véleményt:

1. Az EGSZB álláspontjának összefoglalása

1.1 Az EGSZB támogatja az Európai Bizottság azon javas-
latát, hogy a komló piacának közös szervezését érintő
különböző rendeleteket egyetlen új rendelettel kell felváltani.

2. Észrevételek

2.1 A Tanácsnak a komló piacának közös szervezéséről
szóló 1696/71 (EGK) számú, 1971. július 26-án kiadott rende-
lete az eltelt idő alatt számos jelentős módosításon ment
keresztül. A közösségi rendelkezések világosságát és érthető-
ségét szolgálja, ha a tárgytalanná vált rendeleteket hatályon
kívül helyezik, és a régi rendelet egységes szerkezetbe foglalt
változata alapján új rendeletet dolgoznak ki.

2.2 Az EGSZB az utóbbi időben több alkalommal is adott ki
véleményeket a komlópiaci rendtartás tárgyában (1). Legutóbb
2004. február 26-án tartotta „következetesnek és koherensnek”,
hogy a KAP 2003-as reformja (luxemburgi határozatok) szerint

immár a komlóra vonatkozó közvetlen kifizetéseket is beépítik
a közvetlen kifizetésekről szóló általános rendeletbe.

2.3 Az EGSZB a jelen véleményben is szeretne rámutatni,
hogy a komló (Humulus lupulus) a sörgyártás nélkülözhetetlen
alapanyaga, és azt nyolc uniós tagállamban termelik, túlnyomó-
részt erre szakosodott, 8 hektár alatti átlagterületű, kis családi
gazdaságokban. Az európai komlótermelők tartják vezető
helyüket a világpiacon. A komló piacának közös szervezése
pozitív módon kísérte végig az utóbbi évek hatalmas piaci
korrekcióit, elfogadva és támogatva azt az – eredményes
termesztéshez és forgalmazáshoz nélkülözhetetlen – átfogó
minőségbiztosítási és szerződéskötési rendszert, amely a komló-
piaci rendtartás „lelkeként” kötelező a termelői csoportok
számára. Ezeket az alapelveket az új piaci rendtartásban is meg
kell tartani.

2.4 Az EGSZB utal arra, hogy a komlóágazatra fordított
kiadásokat (13 millió euró körüli összegben) évek óta stabil
szinten sikerült tartani.
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