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Képviselői önálló indítvány

2003. évi	törvény
az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról

Az Országgyűlés kiindulva az Európai Unió, a gabona termékpálya piaci zavar
elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmusából, az uniós
agrárszabályozási gyakorlat, e stratégiai termékpályán történő mielőbbi bevezetése
érdekében, a következő törvényt alkotja :

1 .§
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI . törvény (a továbbiakban : Art.) 1 .§
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

b) az ezen termékek bármely árutulajdonosára (termelő, termelői beszerző és
értékesítő szövetkezet, kereskedő és feldolgozó) .

2.§
Az Art. 2 . §-sa a következő új pontokkal egészül ki :

26. gabona termékpályán felajánlható növények köre : búza, durumbúza, árpa, rozs,
kukorica, cirok ;
27. gabona termékpályán felajánlható minimális mennyiség : 80 tonna, durumbúza
esetén 10 tonna ;
28 . gabona termékpályán felaiánlott gabona minőség:

- egészségesnek, megfelelő és forgalmazható minőségűnek kell lennie,
- idegen szagtól és élő kártevőktől mentesnek kell lennie,
- meg kell felelnie a minimális minőségi követelményeknek ;

29 . gabona termékpálya intervenciós időszaka : az EU-hoz illeszkedve november 1 .
és május 31 . között van .
30. intervenció : Az intervenció a túltermelés okozta piaci zavarok megelőzése,
illetve elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus . Az áru az
állam tulajdonába kerül .
31 . árukivonás: azon eljárás, amely során a rendeletekben felsorolt terméket nem
értékesítik a piacon, hanem vagy megsemmisítik, vagy egyéb módon kerülnek
felhasználásra

3.§



Az Art. 6.§ (1) 33 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

33 . árukivonás ;

4.§
Az Art. 21 .§-sa helyébe a következő rendelkezés lép :

21 . § A gabona termékpályán a termékpálya-szabályozásnak tartalmaznia kell a
terület alapú közvetlen termelői támogatás és az export-visszatérítés, a gabona
termékpályán intervencióra felajánlható növények körére, az intervenciós ár és az
intervenciós felvásárlási rendszer piacszabályozási eszközöket . A termékpálya
egészére vonatkozóan piaci árinformációs rendszert kell működtetni .

5.§
Ez a törvény a kihirdetését követő 8 . napon lép hatályba.

Indokolás

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény, a gabona termékpályára
vonatkozó szabályozása jelentősen eltér az Európai Unió működő gyakorlatától,
mely tény csatlakozáskor jelentős hátrányt jelent a gazdálkodóknak, ezért indokolt
a tv . módosítása .

Budapest, 2003 . október hó 30 . nap
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