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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az élelmiszer termékpálya működésével
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/10056. számú törvényjavaslathoz a
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat címe a következők szerint módosul :

„2009. évi . . . törvény

[az élelmiszer termékpálya működésével összefüggő egyes törvények] az agrárpiaci
rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról”

2. A törvényjavaslat 2. §-a a következők szerint módosul :

„[2. Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény 2. §-a a következ ő 26.
ponttal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában :)

„26. kiemelt termékpálya szervezet : a törvény hatálya alá tartozó terméket termelő,
feldolgozó, viszonteladó és forgalmazó szervezetek és személyek az egyesülési jogról szól ó
1989. évi II. törvény alapján létrehozott, bírósági nyilvántartásba vett és a z
agrárpolitikáért felelős miniszter által – e törvény végrehajtására kiadott rendeletben
meghatározott feltételek szerint – elismert, nem nyereségérdekelt, a működési területen
reprezentatív érdekképviseleti és szakmai szervezete ."]”



3. A törvényjavaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

„[3]2. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI . törvény a következő 10. §-sal egészül
ki :

„10. § (1) A [kiemelt ]termékpálya	 szereplőinek érdekképviseletét ellátó szakmai szervezetek a
termékpálya vertikális működésének elősegítése érdekében – így különösen a terméke k
felvásárlásával, forgalmazásával, beszerzések ütemezésével, ösztönz ő eszközök alkalmazásával ,
a már megtermelt termékek piacra jutási feltételeinek, illetve piaci helyzetének romlásá t
elő idéző magatartásoktól való tartózkodással összefüggő kérdésekben – történő
együttműködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást köthetnek[, melyet a miniszter
hagy jóvá] . A megkötött megállapodás nyilvános és ahhoz [a kiemelt termékpálya] az
érdekképviseletet ellátó szakmaiszervezetekhez nem tartozó további termékpálya-szereplők
írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek a megállapodásba n
határozzák meg .

(2) A [kiemelt termékpálya ]mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásábana
beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szól ó
2009. évi. . . törvény szerinti beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai szervezet [az
agrárpiaci rendtartás eszközeinek érvényesülése érdekében ]tagjai számára az adott piacra ,
illetve az ott alkalmazásra kerülő árakra, beszerzési és értékesítési lehetőségekre, ösztönzők
alkalmazására, a termékek piaci helyzetének javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyo k
biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat, valamint a tagok között erre
irányuló koordinatív egyeztetést folytathat,	 amennyiben az ilyen tevékenység révén
megvalósuló gazdasági és társadalmi el őnyök meghaladják a tevékenység révén kialakul ó
versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat . Az ilyen tevékenység nem minősüla
tisztessé l elen • iaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi LVII . törvény
11 . §-ában foglalt tilalom megsértésének.”

4. A törvényjavaslat 4 . §-a a következők szerint módosul :

„[4. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény 32. §-ának (1) bekezdés e
a következő d) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy]

„d) a kiemelt termékpálya szervezetek elismerését”

[érintő részletes szabályokat – a Közös Agrárpolitika szabályozásával összhangban –
rendeletben állapítsa meg.]

(2) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény 32 . §-ának (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) Ha a törvény alapján megvalósuló szabályozás vagy a kiemelt termékpály a
szervezetek e törvény céljával összefüggő tevékenysége a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII . törvény 11 . §-ában foglalt tilalomb a
ütközik, akkor az agrárpiaci rendtartás keretén belül a miniszter biztosítja, hogy a
korlátozás révén megvalósuló gazdasági és társadalmi előnyök haladják meg a versenyt
korlátozó magatartásból adódó hátrányokat ."]”



5. A törvényjavaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

„[5 . A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény a következő 12. §-sal egészül ki :

„12. (1) Ha az agrárpolitikáért felel ős miniszter által elismert kiemelt termékpálya
szervezetek tevékenysége a 11 . §-ban foglalt tilalomba ütközik, a verseny-felügyelet i
eljárás csak az agrárpolitikáért felelős miniszter bejelentése alapján indítható meg .

(2) Az agrárpolitikáért felelős miniszter verseny-felügyeleti eljárás megindításá t
kezdeményezi, ha a kiemelt termékpálya szervezet tevékenysége révén a termékpály a
szereplői számára megvalósuló gazdasági és társadalmi előnyök nem haladják meg a
versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat."]”

6. A törvényjavaslat 6 . §-a a következők szerint módosul :

[6. (1)]3 .	 §Ez a törvény a kihirdetését követ ő 10. napon lép hatályba.

1(2) Kiemelt termékpálya szervezet ellen a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996 . évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom
megsértése miatt e törvény hatályba lépése előtt indult és jogerősen le nem zárt verseny -
felügyeleti eljárásban az eljárás folytatására csak abban az esetben van lehet őség, ha azt
az agrárpolitikáért felelős miniszter e törvény hatályba lépést követ ő 30 napon belü l
kezdeményezi. Ellenkező esetben az eljárást meg kell szüntetni .

(3) Ha kiemelt termékpálya szervezettel vagy annak tagjával szemben 2009 . január 1-je és
e törvény hatályba lépése között a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozá s
tilalmáról szóló 1996 . évi LVII. törvény 11 . §-ában foglalt tilalom megsértése miat t
jogerősen verseny-felügyeleti bírság került kiszabásra, azonban e törvény hatályba lépésé t
követően már nem lenne megállapítható a jogsértés, a marasztaló határozatot vissza kel l
vonni, és a megfizetett bírságot vissza kell fizetni. ]

Indokolás

Az 1 . pont a törvényjavaslat címét változtatja meg, mivel a többi módosítás következtében már csa k
egyetlen törvény rendelkezései változnak .

A 2. pontban szereplő módosítás a „kiemelt termékpálya szervezet” definícióját törli a javaslatból ,
ugyanis a 4., S. és 6. §-okat érintő többi módosítás következtében szükségtelen ezen fogalo m
bevezetése a jogrendbe.

A 3. pontban szerepl ő módosítás egyrészt a „kiemelt termékpálya szervezet” definíciójának el őző
pontbeli törlése miatt szükséges változtatásokat vezeti át, másrészt expressís verbis kimondja, hog y
az ott szabályozott tevékenysége tevékenység nem min ősül Tpvt. 11 . §-ában foglalt tilalom
megsértésének. Ezen kijelentés indoka a többi módosításból fakadó szemléletváltás, tehát az
eljárásjogi szabályozás helyett a törvényhozó deklarálja ezen magatartások jogszerűségét.



A 4. pontban szereplő módosítás a 2. és 3. pontokban foglalt változtatások következtében törli a
szükségtelenné vált felhatalmazó, valamint eljárásjogi rendelkezéseket.

Az 5 . pontban szereplő módosítás a Tpvt. tervezett módosítását törli, tekintettel arra, hogy
szükségtelen az abban foglalt eljárásrend, mivel a törvényhozó jelen módosító javaslatba n
deklarálja a vizsgálandó magatartások jogszerűségét.

A 6. pontban szereplő módosítás az átmeneti rendelkezések elhagyását javasolja .

Budapest, 2009 . június 29 .

Fo t Sándor
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