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Kérdés

„Ön szerint is egyenlőtlen versenyfeltételek között gazdálkodnak a cukorrépa-
termelők?" címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter úrhoz . Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Győr-Moson-Sopron megyei cukorrépa-termelők kerestek meg problémájukkal . Sérelmezik,
hogy jelenleg diszkriminálják azokat a cukorrépa-termelőket, akik integrátoron keresztül
értékesítik a terményüket.

Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági
termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006 . (VI. 22.) FVM rendelet
ugyanis - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a termelők számára adott
értelmezése szerint is - nem engedi meg, hogy támogatást kapjanak azok, akik az integrátori
szervezet kvótajogosultsága alapján termelnek . Magyarország néhány cukorgyára közül
megyénkben, Petőházán van az egyik . A gyakorlat szerint a viszonylag kis területen

gazdálkodókkal nem, de az őket összefogó integrátori szervezetekkel már szívesebben kötnek
szerződést a cukorgyárak . Erőteljes nyomás van tehát a termelőkön, hogy „integrálódjanak" .
Ezzel viszont a mai rendelkezések szerint nem jogosult az elkülönített cukortámogatásra .

A szaktárca egy másik jogszabályban már megszüntette a diszkriminációt : A cukoripar
szerkezetátalakítási támogatásának egyes kérdéseiről szóló 80/2006 . (XI. 23 .) FVM rendeletet
módosító 18/2007 . (111. 23 .) FVM rendelet már kibővíti a cukorrépa-termelő fogalmát az
integrációban résztvevőkkel is .

Álláspontom szerint ennek mintájára módosítani kellene a 48/2006 . FVM rendeletet is .
Mindenkinek adjuk meg az egyenlő versenyfeltételeket . Indokolt a mielőbbi intézkedés,
ugyanis a diszkriminált termelők már most nehéz helyzetbe kerülhetnek az elmaradt
támogatás miatt . Jogosnak tűnik a termelőknek az az aggodalma is, hogy a most elmaradó
elkülönített cukortámogatás csökkenti majd azt a számítási alapot, amely a következő
években bevezetendő, ún . egységes farmtámogatás mértékét határozza majd meg .



Elmarad a támogatás, drágább lesz a termelés és fennáll a veszélye annak is, hogy a hátrány
tartóssá válik, mert a következő évek támogatását is csökkenti majd a most elmaradó
támogatás. Segítséget az jelentene, ha Miniszter Úr - a korábbi rendeletmódosításhoz
hasonlóan - ebben az esetben is megszüntetné az integrált termelők diszkriminációját .

Kérdezem Öntől Tisztelt Miniszter Úr!

Mi a minisztérium álláspontja ebben a kérdésben?

Tervezi-e a tárca 48/2006 . FVM rendelet módosítását?

Várom megtisztelő válaszát .

Budapest, 2007 . május 22 .
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Dr . Szakács Imre
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