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PREAMBULUM 
 
Négy évvel ezelőtt a francia, olasz és spanyol zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezetek vezetői 
találkoztak és információt cseréltek tevékenységükről és az alkalmazott jogi szabályozókról. Hollandia, 
Magyarország és Románia később csatlakozott az európai szakmaközi szervezeteket tömörítő csoporthoz. 
 
Európai szinten a mezőgazdasági termékek piacának közös szervezéséről szóló 2017/2393/EU rendelettel 
módosított 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozik ezekre a 
sakmaközi szervezetekre. 
A köztük lévő különbségek ellenére a fent említett szervezetek közös szakmaközi kultúrával rendelkeznek 
és azonos Európai Uniós szabályozás hatálya alá tartoznak. Ezért a jövőben európai szinten szeretnének 
együtt dolgozni.  
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

1. cikk   AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLKITŰZÉSEI 
 
A.  Európai szintű együttműködésünk elsődleges célja, hogy a zöldség-gyümölcs szektorban tevékenykedő 
szakmai szervezetek egymás közötti információcserével segítsék az ágazat működését és azokon a 
területeken, ahol szükséges és lehetséges, közös álláspont kialakításával az ágazatot képviselve 
együttesen lépjenek fel az európai irányító szervek és hatóságok előtt.  
 
B. Másodlagos célunk, hogy a már létező és a most alakuló szakmaközi szervezeteket tapasztalatok 
megosztásával és jó gyakorlatok átadásával segítsük.  
 
C. Harmadlagos célunk, hogy nemzeti sajátosságainkat megőrizve a friss zöldség és gyümölcs 
fogyasztását ösztönző közös programokat dolgozzunk ki, melyekben a termékek minősége és értéke 
kiemelt szerepet kap. 
  
 
2. cikk   KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK  
 
1. Évente két ülés megtartása, melyeken a szervezetek információt cserélnek, főként a következő 
témákban: gazdasági kérdések, promóció és kommunikáció, export, kutatás és fejlesztés.  
 
2.  Információcsere minden, az európai zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezeteket és azok feladatait 
érintő témákban. Az Európai Uniós jogi szabályozás folyamatos monitorozása, különös tekintettel azokra az 
új, bevezetés előtt álló elemekre, melyeknek hatása lehet a zöldség-gyümölcs ágazatra. Koordináció a fent 
említett témákban, egységes álláspont kialakítása, közös véleményen alapuló szakmai dokumentumok 
kidolgozása és terjesztése.   
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3. A közös problémák azonosítása, annak érdekében, hogy a szervezetek pénzeszközöket gyűjtsenek 
olyan közös tevékenységekhez, mint például:   

• promóciós kampányok lebonyolítása, amennyiben a kommunikációs stratégia és a célok közösek  

• európai szintű “Kollektív események” lebonyolítása.  
 
A megállapodást a szervezetek képviselői Madridban, 2018. október 24-én írták alá. 
  

   


