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Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

1/).1 ls'IG

2011 JÚN 20.Érkezett :

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján az
egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló, T/3415.
számú törvényjavaslathoz a következ ő

bizottsági módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. Az 1-4. § az alábbiak szerint módosul :

„1 . § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003 . évi XVI. törvény (a továbbiakban:
Tv .) 2 . §-a a következő 26-28. ponttal egészisi ki :

[E törvény alkalmazásában_]

„2fi . szakmaközi szervezet

	

a mezőgazdasági piacok közös
íszervezeténekjszervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági
termékekre vonatkozó egyedi rendelkeztrsekröl („az egységes közös pxacszearvczGsrö l
szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a
továbbiakban: az egységes közös piacszervezésröl szóló rendelet) 123 . cikk
elő írásainak megfelelő , a miniszter által eiismert jogi személy;

27. reprezentatív szakmaközi szervezet : az egységes közös piacszervezésriil
szóló rendelet 1251. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szakmakőzi szervezet;

28. szabályok kiterjesztése : az egységes közös piacszervezésr ől szóló rendelet
1251. cikke alapján a piacfejlesztési intézkedés jogszabályban történő kihirdetése . ”
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2, § A Tv. a következő 29/A. §-sal és az azt megelőző alcimmel egészül ki :

„Szakmaközi szervezet a zöldség-gyümölcs ágazatba n

29/A. § (l) A zöldség-gyümölcs ágazatban elismert reprezentatív (zöldség-

gyümölcs Jszakmaközi szervezet a miniszternél kezdeményezheti a szakmaközi
szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás (a
továbbiakban együtt : piacfejlesztési intézkedés) jóváhagyását, és a jóváhagyot t
piacfejlesztési intézkedés kiterjesztését olyan módon, hogy annak alkalmazása a
szakmaközi szervezet tagjának nem minősülő piaci szereplők számára is kötelező
legyen. A piacfejlesztési intézkedés jóváhagyásáról, és annak kiterjesztésér ő l a

miniszter dönt. Kiterjesztés esetén a miniszter a kiterjesztett piacfejlesztési
intézkedésröfi a rendelet kihirdetését követő 3 napon belül tájékoztatja az Európai

Bizottságot. A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedést a miniszternek az Európai
Bizottság erre vonatkozó döntése közlésétől számított 15 napon belül' hatályon kívü l
kell helyeznie.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti, az uniós jogi aktusokban
meghatározott feltéteteknek megfelelő kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés vagy

annak alkalmazása nem minősül a tisztességtelen piaci magatartás és a
versenykorlátozás falalmáról szóló 1996. évi LVfl:. törvény 11 . §-ában fogtaft tilalom
megsértésének.

(3) Az a piaci szerepl ő , aki (amely) nem tagja a szakmaközi szervezetnek, de az
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet 125n. cikkében meghatározott
esetekben bizonyítottan élvezi az (1) bekezdésben fogtattak szerint kiterjesztet t
piacfejlesztési intézkedés előnyét, köteles a szakmakőzi szervezet részére a
szakmaközi szervezet tagjaival azonos módon és a tagokat terhelő pénzügyi
hozzájárulás összegével megegyező mórtékü, az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet 125n . cikke szerinti piacfejlesztési hozzájárulást fizetni a szakmaközi

szervezet részére .”

3 _ § A Tv. a következő 29/B . §-sal és az azt megelőző alcimincl cgésziil ki :

„Szakmaközi szervezet a szőlő- és bor' ágazatban

29fB. § A borágazatban elismert szakmaközi szervezet az egységes közö s
piacszervezésről szóló rendelet 123 . cikk (3) bekezdésében meghatározott
tevékenységek elvégzéséhez tagjaitól piacfejlesztési hozzájárulás formájába n
marketing( "járulékot szedhet. Az így megfizetett marketing( ?járulékot a
szólótermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII . törvény (a
továbbiakban Btv.) 24/A. §-ának (3) bekezdése szerint megfizetett összegnek kel l
tekinteni, és a Btv . 24/A. §-ának (7) bekezdésében meghatozott célcsluu használható
fel. A marketing[ "járulékként megfizetett összeget a Btv . 24fA . §-ának (7) bekezdése
szerint felhasználható összeg részének kell tekinteni . "
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4. § A Tv. a következő 29tC—29/E . §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül
ki :

„A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére és a piacfejlesztési intézkedés végrehajtásár a
vonatkozó szabályok

29/C. § (1) A 29/A. és 29/B. § szerinti piacfejlesztési hozzájárulást közvetlenül
a jogosult szakmaközi szervezet javára kell teljesíteni .

(2) Önkéntes teljesítés hiányában a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési
kötelezettséget a szakmaközi szervezet kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv
állapítja meg. A piacfejlesztési hozzá[bjjáJrulás fizetési kötelezettséget a
mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból is megállapíthatja . A piacfejlesztési
hozzájárulás fizetésének teljesítésére legalább 30 napot kell biztosítani . A.
mezőgazdasági igazgatási szerv a piacfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettsége t
megállapító határozatában a piacfejlesztési hozzájárulás határid őre történő meg nem
fizetése esetére végrehajtási bírságot szab ki . A végrehajtási bírság napi összege
ötvenezer forintig terjedhet. A piacfejlesztési hozzájárulásnak a mezőgazdasági
igazgatási szerv által történő beszedése során a közigazgatási hatósági eljárás é s
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. tőrvény 138 . §-ában
foglaltakat nem kell alkalmazni .

{3} A szakmaközí szervezetnek a kérelem benyújtásakor igazolnia kell a 29/A . §
(3) bekezdésében, illetve a 29/F3 . §-ában foglalt feltételek fennállását .

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv különös méltánylást érdemlő esetben – a
píacfejlesztésí hozzájárulás fizetésére köteles személy indokolt kérelmére – egy
alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének növelésével egyidejűleg az
önkéntes teljesítésre póthatáridőt biztosíthat. A megnövelt ősszegű végrehajtási bírság
mértéke napi százezer forintig terjedhet.

(5) A piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles személy a végrehajtási
bírságot a (2) bekczdcsbcn meghatározott határidő , a megemelt összegű végrehajtási
birságot pedig a teljesítési póthatáridő lejártátvl a piacfejlesztési hozzájárulá s
megfizetéséig terjedő időszakra köteles megfizetni . A póthatáridő lejártáig terjedő
idöszak alatt nem kell végrehajtási birságot fizetni .

(6) A végrehajtási birság mértékét az eset összes körülményére — igy különöse n
a fizetendő piacfejlesztési hozzájárulás mértékére, a piacfejlesztési hozzájárulás:
fizetési kötelezettség korábban előforduló határidőre való nem teljesítésére, a
piacfejlesztési hozzájárulás fizetésére köteles személy gazdasági stilyáxa – tekintette l
kell meghatározni .

29/D. § (1) A kiterjesztett piacfejlesztési intézkedés végrehajtását a
mezőgazdasági igazgatási szerv ellentirzi .
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(2) Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci
szereplő a piacfejlesztési intézkedés rendelkezéseit megsértette, termékpálya -
felügyeleti bírságot szab ki. Ebben az esetben a termékpálya-felügyeleti bírság
legkisebb mértéke Ötezer forint, legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljeb b
a piaci szereplő által – a jogsértést mcgállapitó határozat meghozatalát megelőző üzleti
évben – elért nettó árbevétel tíz százaléka .

(3) A piaci szereplő által – a bírság jogerős kiszabásától számított – két éven
belül ismételten tanúsított bármely a piacfejlesztési intézkedésbe ütköző magatartá s
esetén a termékpálya-felügyeleti bírság összege a korábban kiszabott bírsá g
másfélszeresénél nem lehet kevesebb, de legalább százezer forint, legfeljeb b
kettcíszázinillió Forint azzal, hogy annak összege a piaci szerepl ő által a jogsértést
megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben – elért nettó árbevétel tí z
százalékánál nagyobb nem lehet.

(4) A termékpálya-felügyeleti bírság mértékét az eset összes körülményére –
így különösen a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt
tanúsítására, a jogsértéssel elért el őnyre és a piaci szereplő súlyára – tekintettel kell
meghatározni .

29/F. § (I) A jogi személyre[,] vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot, illetve termékpálya-felügyelet i
bírságot mind a kőtelezett, mind a vállalkozás vezetőjével szemben egyidejűleg is k i
lehet szabni .

(2) A piacfejlesztési hozzájárulás, a végrehajtási bírság, illetve a termékpálya -
felügyeleti birság, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitvaálló határidőn belül nem
fizette meg, adók módjára behajtandó köztartozásnak min ősül, amelyet a
mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be .

(3) A végrehajtási bírság, illetve termékpálya-felügyeleti bírság a
mezőgazdasági igazgatási szerv saját bevétele

. 2. A 6. § az alábbiak szerint módosul:

„6. § A Tv. a következő 33 . §-sal egészül ki :

„33 . § E törvény a mezőgazdasági piacok közös [szervezetértekjszervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mez őgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az [egyes egységes közös piacszervezésröl szóló rendelet”) szőlő,
2007. október 22-i 123412007lEK tanácsi rendelet I251-I25n cikknek végrehajtásá t
s7Algálja l,,

,

3. A 7. ; (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A 4 . § a kihirdetést követéi (451415. napon lép hatályba .”
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4. A 9 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 . évi Llll .
torvény (a továbbiakban: Kvt) 58 . § (2) bekezdésnek b) pontja helyébe a kővetkező
rendelkezés lép :

[A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:)

„bj az illetékes kőrnyezetvédelmi hatóság által a tele:p-i.11ésí önkormányzat
területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harmin c
százaléka a. veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésbe n
jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételevel, 'm

5. A 11. § az alábbiak szerint módosul :

»11 . § E törvény a mezőgazdasági piacok közös lszervezeténekkszervezés6aelc
létrehozásáról, valainült egyes mez őgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezése) röl („az [egyesjegysége£ közös piaeszerveLzésriil szóló rendelete'} szóló,
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 1251-125n cikkének végrehajtásá t
szolgálja.”

Indokolás

Nyelvhelyességi szempontból szükséges a módosításokat a araagyar nyelv
szabályainak megfelelően elvégezni.

Budapest, 2411 . június 20 .

F Sál
elnök.
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