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T/8976/7.

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági
bizottságának

Gazdasági
bizottságának

a j á n l á s a
a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló T/8976.

számú törvényjavaslat
r é s z l e t e s

vitájához
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, valamint Gazdasági

bizottsága megvitatta a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos

intézkedésekről szóló, T/8976. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/8976/4-6.

számú módosító javaslatokat.

Glattfelder Béla képviselő a T/8976/5/1. sz. módosító indítványát visszavonta (új változat benyújtva T/8976/6.

számon).
Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új

szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.

 Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta. 

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.

1.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a következő módosítását javasolja:
 "(1) A törvény hatálya az EK rendeletekben közzétett termékkör (a továbbiakban: készlet)
vonatkozásában érintett mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket termelő, feldolgozó, kereskedelmi
tevékenységet folytató jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontja szerinti gazdálkodó szervezetre és
természetes személyre (a továbbiakban: piaci szereplő) terjed ki[.], ha szabad forgalomban lévő magán, vagy
állami készlettel rendelkezik.
 (2) Az e törvény végrehajtását szabályozó rendelet (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) által – az
Európai Bizottság 230/2004/EK rendeletében közzétett kockázat elemzési szempontok figyelembevételével –
meghatározott piaci szereplő köteles az 5. §-ban foglaltakat is figyelembe véve felmérni és ugyanezen
rendeletben meghatározott formanyomtatványon rögzíteni a 2004. május 1. napján tulajdonában lévő szabad
forgalomban lévő készleteit. A készlet értékbeni nyilvántartás alapján is meghatározható."

 Indokolás: Lásd a T/8976/5/2. számú módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következő módosítását,
továbbá a (3)-(5) bekezdéseinek az elhagyását javasolja:
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 "(1) Amennyiben a 2. § (2) bekezdése szerinti készletfelmérés alapján a piaci szereplő – a 2002-2003.
évi készletekből számított  napi átlagot alapul véve – a végrehajtási rendeletben meghatározott szempontok
figyelembevételével megállapítja, hogy többletkészlettel rendelkezik, arról kimutatást készít[.], és arról 2005.
július 20-ig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelentést tesz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalnak (a továbbiakban: MVH).
 (2) A többletkészlettel rendelkező piaci szereplőt – a végrehajtási rendeletben meghatározott esetek
kivételével – a többletkészlet után egyszeri befizetési kötelezettség terheli. A befizetés összegének kiszámítási
módját, mértékét az EK rendeletek határozzák meg.
 [(3) A piaci szereplő a megállapított befizetési kötelezettségéről – (4) bekezdésben meghatározott
eset kivételével – 2004. július 20. napjáig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújt be
az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz (a továbbiakban: APEH), és ezzel egyidejűleg befizetési
kötelezettségét az APEH által megjelölt, hivatalos lapjában közzétett számlára teljesíti.
 (4) A 60/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó termékkör esetében az e rendelet alapján számított
készlet után a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a bevallás benyújtásának és a befizetési
kötelezettség teljesítésének határideje 2005. július 20. napja.

 (5) A befizetési kötelezettségből származó bevétel a központi költségvetést illeti.]"
 T/8976/6. sz.

 Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás következő pontjában
ismertetett javaslattal.

 Indokolás: Lásd a T/8976/5/3. számú módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3.  Glattfelder Béla képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő módosítását
javasolja:
 "4. § (1) A készletfelmérés vonatkozásában a piaci szereplőket [a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban:] az MVH[)] szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az MVH ellenőrzése a befizetési
kötelezettség teljesítésére nem terjed ki."

 Indokolás: Lásd a T/8976/6. számú módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
 "5. § (1) A befizetési kötelezettség alapjául szolgáló készlet csökkentésére irányuló, a normál
üzletmeneten felüli, 2004. január 1-jét követően kötött szerződés vagy egyoldalú jognyilatkozat alapján
értékesített árumennyiség a 2004. május 1-jei készletbe az eladónál beszámítandó."

 Indokolás: Lásd a T/8976/4. számú módosító javaslat indokolását.
 A módosító javaslatot(tal):  - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 - a Gazdasági biz. nem támogatja
 - Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya
 Budapest, 2004. március 10.

Dr. Magda Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági bizottság elnöke

Puch László s.k.,
a Gazdasági bizottság elnöke


