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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unióban az élelmiszerláncon belül a mezőgazdasági termelők vannak a 
legrosszabb helyzetben, mivel alkupozíciójuk nagyon gyenge. A közös agrárpolitika (KAP) 
az utóbbi években bizonyos új rendelkezéseket vezetett be, melyek célja a mezőgazdasági 
termelők piaci helyzetének javítása a termelői szervezetek által biztosított beszállítás nagyobb 
mértékű összevonásának előmozdításával.  

Bár a szakpolitika terén pozitív elmozdulás tapasztalható, a jogalkotás további javításra 
szorul, és még sok a teendő a különböző szereplők közötti optimális egyensúly megvalósítása 
terén is. Az agrár-élelmiszeripari ellátás nagyfokú széttöredezettsége, az, hogy a KAP 
támogatási eszközeire piacorientált megközelítés jellemző, valamint a növekvő áringadozás 
mind olyan tényezők, amelyek miatt alapvető fontosságú a megfelelő, egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása a beszállítók és a vevők számára.  

Fontos kiemelni, hogy a tisztességtelen gyakorlatok következtében a mezőgazdasági termelők 
gazdasági veszteséget szenvedhetnek el, ami gyengíti az egyre inkább a környezeti 
fenntarthatósághoz kötött KAP-támogatások pozitív hatásait. A tisztességtelen 
gyakorlatoknak sok fajtája létezik, de vannak olyanok – például a veszteséggel történő 
értékesítés –, amelyek nagyon gyakoriak és amelyek esetében az áldozatoknak a joghézagok 
és a jogi bizonytalanságok következtében kisebb mozgásterük van arra, hogy reagáljanak.

Itt az ideje annak, hogy az Európai Unió reagáljon erre a helyzetre, és megpróbáljon olyan 
jogi keretet kialakítani, amely segíti a jobb egyensúly kialakítását az élelmiszerláncon belül. 
Az Európai Unióban a tisztességtelen gyakorlatok számos mezőgazdasági vállalkozás 
nyereségességét rontják, és a tagállamok egyszerűen nem hunyhatnak szemet e helyzet felett. 
A néhány évvel ezelőtt elfogadott úgynevezett ellátásilánc-kezdeményezés (SCI) kialakította 
a helyes gyakorlat elveit, de sajnálatos módon ezek nem elegendők a tisztességtelen 
gyakorlatok elleni fellépéshez, ha be nem tartásuk nem von maga után szankciókat, valamint 
nincs lehetőség panaszok bizalmas benyújtására.

Gratulálnunk kell az Európai Bizottságnak azért, hogy megtette az első lépést, és megkezdte 
az uniós jogalkotást e téren, és valamennyi tagállam számára minimumszabályokat javasol. 
Azonban annak érdekében, hogy a javaslat ne csak politikai gesztus legyen, bizonyos elemein 
javítani kell.  

Mindenekelőtt nagyon fontos, hogy az uniós jogi szöveg ne gyengítse az eredményeket, 
amelyeket egyes tagállamok a tisztességtelen gyakorlatok kezelése terén már elértek. Az 
előadó véleménye szerint kulcsfontosságú, hogy a nemzeti kormányok az irányelvben 
megállapított minimumszabályokban előírtaknál többet teljesíthessenek. Egyes országok 
olyan szabályozásokat fogadtak el, amelyek jelentősen javítottak az értéklánc valamennyi 
szereplője közti kapcsolatokon.

A javaslat hatálya túlságosan korlátozó, mivel csak azokra a visszaélésekre terjed ki, 
amelyeket a nagy vevők követnek el a kis és közepes beszállító vállalkozásokkal szemben. Az 
előadó úgy véli, hogy az uniós jogi védelmet a tisztességtelen helyzetek teljes skálájára ki kell 
terjeszteni.

A bizottsági szöveg nem foglalkozik a költség alatti értékesítéssel, amely pedig az egyik 
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legfontosabb tárgya azoknak a panaszoknak, amelyeket a mezőgazdasági termelők a nagy 
vevők által a vásárlók megnyerése céljából alkalmazott, a romlandó termékeket érintő egyes 
kiszámíthatatlan promóciós gyakorlatok kapcsán nyújtanak be.

Az előadó szilárd meggyőződése, hogy írásbeli szerződések hiányában az uniós jogalkotás 
nem lehet hatásos. Bár a közös agrárpolitikával összefüggő jogszabályok uniós szinten még 
nem teszik kötelezővé az írásbeli szerződéseket, az új irányelvnek legalább tükröznie kell a 
mezőgazdasági közös piacszervezés keretén belül elért előrehaladás egy részét, amely 
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy területükön kötelezővé tegyék az írásbeli 
szerződéseket. Az előadó arra biztatja valamennyi tagállamot, hogy követve az olyan 
országok példáját, mint Spanyolország, vezessék be a kötelező szerződéseket.  

Annak érdekében, hogy az egész Európai Unióban egyenlő versenyfeltételek érvényesüljenek, 
a tagállamoknak egységes kritériumok alapján kellene kiszámolniuk a tisztességtelen 
gyakorlatok esetében alkalmazandó bírságok mértékét, mégpedig anélkül, hogy ez gyengítené 
a nemzeti hatásköröket. Az előadó olyan megfogalmazást javasol, amely hasonló a meglévő 
uniós jogalkotási szövegekben már megtalálható megfogalmazásokhoz.   

A piacon érvényesülő átláthatóság szintén fontos elem, amelyet az uniós jogalkotásnak a 
tisztességtelen forgalmazói magatartás kezelése során tekintetbe kell vennie. Az előadó –
bizonyos, már elfogadott nemzeti rendelkezések nyomán – azt javasolja, hogy valamennyi 
tagállam hozzon létre az agrár-élelmiszeripari lánc terén működő nemzeti 
megfigyelőközpontot a piaci árak nyomon követésére és a szabálytalanságok feltárására. Ez 
az eszköz nagyon hasznos lenne a jogszabályok végrehajtásának jövőbeni felülvizsgálatok 
fényében történő értékelése, valamint a nemzeti adatok cseréje szempontjából.

A bizottsági javaslat kulcsfontosságú eleme a panaszt benyújtó termelő bizalmas adatainak 
védelme, amely lehetővé tenné, hogy a panaszok benyújtását ne befolyásolja a „félelmi 
tényező”. Az előadó szeretné megerősíteni a bizottsági szöveget annak érdekében, hogy az 
adatok bizalmas kezeléséhez való jog automatikus legyen.

A Bizottság javaslatának egyéb lényeges módosításai mellett az előadó azt is szeretné 
kiemelni, hogy az irányelv hatályát ki kell terjeszteni olyan, harmadik országokban 
letelepedett vevőkre is, amelyek a tagállamok piacain értékesítésre szánt uniós termékeket 
vásárolnak. A cél annak elkerülése, hogy egyes vevők az uniós rendelkezéseket 
megkerülhessék azzal, hogy egyszerűen az EU-n kívülre települnek. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az élelmiszer-ellátási láncban 
különböző gazdasági szereplők 
tevékenykednek az élelmiszerek termelése, 
feldolgozása, marketingje, forgalmazása és 
kiskereskedelme szakaszában. A lánc 
messze a legfontosabb csatorna, amely az 
élelmiszert eljuttatja a termelőtől a 
fogyasztóig. E gazdasági szereplők 
élelmiszerrel kereskednek, azaz olyan 
elsődleges mezőgazdasági termékekkel, 
ideértve a halászati és akvakultúra-
termékeket, amelyeket a Szerződés I. 
melléklete sorol fel és amelyeket 
élelmiszerként történő felhasználásra 
szánnak, továbbá olyan élelmiszerekkel, 
amelyek az említett mellékletben nem 
szerepelnek, de mezőgazdasági 
termékekből állítják elő őket, és 
élelmiszerként kívánják felhasználni.

(3) Az agrár-élelmiszeripari ellátási
láncban különböző gazdasági szereplők 
tevékenykednek a mezőgazdasági 
termékek vagy az élelmiszerek termelése, 
feldolgozása, marketingje, forgalmazása és 
kiskereskedelme szakaszában. A lánc 
messze a legfontosabb csatorna a termékek 
szállítására. E gazdasági szereplők
mezőgazdasági termékekkel vagy
élelmiszerrel kereskednek, azaz olyan 
elsődleges mezőgazdasági termékekkel, 
ideértve a halászati és akvakultúra-
termékeket, amelyeket a Szerződés I. 
melléklete sorol fel és amelyeket 
élelmiszerként történő felhasználásra 
szánnak, továbbá olyan élelmiszerekkel, 
amelyek az említett mellékletben nem 
szerepelnek, de mezőgazdasági 
termékekből állítják elő őket, és 
élelmiszerként és mezőgazdasági 
termékként kívánják felhasználni. 

(Az „élelmiszer-ellátási lánc” kifejezés 
„agrár-élelmiszeripari ellátási lánc” 
kifejezésre történő cseréje a teljes szöveget 
érinti.) Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gazdasági szereplők száma és 
mérete eltér az élelmiszer-ellátási lánc 
különböző szakaszaiban. A tárgyalási 
pozícióban rejlő különbségek a gazdasági 
szereplők különböző szintű 
koncentrációjával függenek össze, és 
lehetővé tehetik a tárgyalási pozíció 
tisztességtelen kihasználását tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásával. 

(5) A gazdasági szereplők száma és 
mérete eltér az agrár-élelmiszeripari 
ellátási lánc különböző szakaszaiban. A 
tárgyalási pozícióban rejlő különbségek a 
gazdasági szereplők különböző szintű 
koncentrációjával függenek össze, és 
lehetővé tehetik a tárgyalási pozíció 
tisztességtelen kihasználását tisztességtelen 
forgalmazói magatartás alkalmazásával. A 
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A tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok különösen ártalmasak az 
élelmiszer-ellátási lánc kis és közepes 
méretű gazdasági szereplői számára. A 
mezőgazdasági termelők, amelyek az 
elsődleges mezőgazdasági termékek 
beszállítói, főként kis és közepes méretűek.

tisztességtelen forgalmazói magatartás
különösen ártalmas az agrár-
élelmiszeripari ellátási lánc kis és közepes 
méretű gazdasági szereplői és a közepes 
piaci tőkeértékű vállalatok 
számára az Unión belül és kívül egyaránt.
Azonban gazdasági méretétől függetlenül 
valamennyi gazdasági szereplő ki van téve 
a tisztességtelen forgalmazói 
magatartásnak.

Indokolás

A módosítás első részére vonatkozóan: lásd a 7. módosítás indokolását. A második rész 
előkészíti a hatály valamennyi gazdasági szereplőre történő kiterjesztését, függetlenül azok 
gazdasági méretétől. A fejlődő országok kis méretű élelmiszertermelői és munkavállalói 
közvetlenül vagy közvetve szembesülnek az élelmiszer-ellátási lánc legjelentősebb szereplői 
által tanúsított tisztességtelen forgalmazói magatartással.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az elsődleges mezőgazdasági 
termékeket beszállító mezőgazdasági 
termelők főként kis és közepes méretűek. 
A kis- és középvállalkozások 
meghatározása során alkalmazott 
korlátozó kritériumokat azonban gyakran 
túllépik a mezőgazdasági termelés terén, 
többek között akkor, ha idénymunkásokat 
alkalmaznak. Ezért az irányelv 
hatályának a közepes tőkeértékű 
vállalatokra történő kiterjesztésére van 
szükség. A közepes piaci tőkeértékű 
vállalatok olyan vállalkozások vagy 
termelői szervezetek, szövetkezetek vagy 
termelői szervezetek társulásai, amelyek 
közepes méretűek, magas tőkemegfelelési 
mutatóval rendelkeznek és alkalmazotti 
létszámuk nem haladja meg a 3000 főt. A 
közepes piaci tőkertékű vállalatok emellett 
lehetnek családi vállalkozások is. A kis- és 
középvállalkozások és a közepes piaci 
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tőkeértékű vállalatok csekély piaci erővel 
rendelkeznek a mezőgazdasági vagy az 
élelmiszer-ellátási lánc jelentős 
szereplőihez képest.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A forgalmazói magatartás egyes 
nyilvánvalóan tisztességtelen formáival 
szemben minimális szintű uniós védelmet 
kell bevezetni e magatartás visszaszorítása 
és a mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosításához való 
hozzájárulás érdekében. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e védelemben 
valamennyi mezőgazdasági termelő és 
bármely, élelmiszert beszállító természetes 
vagy jogi személy részesüljön, beleértve a 
termelői szervezeteket és a termelői 
szervezetek társulásait is, feltéve, hogy e 
személyek mindegyike megfelel a mikro-, 
kis- és középvállalkozásokra vonatkozóan 
a 2003/361/EK bizottsági ajánlás12

mellékletében megadott 
fogalommeghatározásnak. A szóban 
forgó, mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásként működő beszállítók 
különösen kiszolgáltatottak a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 
szempontjából, és a legkevésbé képesek 
arra, hogy azokat a gazdasági 
életképességükre gyakorolt kedvezőtlen 
hatások nélkül átvészeljék. Mivel a kis- és 
középvállalkozásokra a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok miatt nehezedő 
pénzügyi teher gyakran továbbadódik a 
lánc mentén és eléri a mezőgazdasági 
termelőket, a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokra vonatkozó szabályoknak a
kis és közepes méretű közbenső 
beszállítókat is védenie kell az elsődleges 
termeléshez képest downstream 
szakaszban. A közbenső beszállítók 

(7) A forgalmazói magatartás egyes 
nyilvánvalóan tisztességtelen formáival
szemben minimális szintű uniós védelmet 
kell bevezetni e magatartás visszaszorítása 
és a mezőgazdasági termelők megfelelő 
életszínvonalának biztosításához való 
hozzájárulás érdekében. Indokolt úgy 
rendelkezni, hogy e védelemben 
valamennyi mezőgazdasági termelő és 
bármely, élelmiszert beszállító természetes 
vagy jogi személy részesüljön, beleértve a 
termelői szervezeteket és a termelői 
szervezetek társulásait is. Mivel a 
vállalkozásokra a tisztességtelen 
forgalmazói magatartás miatt nehezedő 
pénzügyi teher gyakran továbbadódik a 
lánc mentén és eléri a mezőgazdasági 
termelőket, a tisztességtelen forgalmazói 
magatartásra vonatkozó szabályoknak a 
közbenső beszállítókat is védenie kell az 
elsődleges termeléshez képest downstream 
szakaszban. A közbenső beszállítók 
védelme során kerülni kell továbbá a 
kereskedelem feldolgozott termékeket 
előállító mezőgazdasági termelőktől és 
társulásaiktól a nem védett beszállítók felé 
történő eltérítésének nem szándékolt 
következményeit (különösen az 
indokolatlanul emelkedő árakat illetően).
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védelme során kerülni kell továbbá a 
kereskedelem feldolgozott termékeket 
előállító mezőgazdasági termelőktől és 
társulásaiktól a nem védett beszállítók felé 
történő eltérítésének nem szándékolt 
következményeit (különösen az 
indokolatlanul emelkedő árakat illetően).

__________________

12 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

Indokolás

E módosítás előkészíti a hatály valamennyi gazdasági szereplőre történő kiterjesztését, 
függetlenül azok gazdasági méretétől.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az Unión kívül letelepedett 
beszállítók számára is biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy az uniós minimumszintre 
hivatkozzanak, amikor élelmiszert adnak el 
az Unióban letelepedett vevők részére, 
hogy elkerülhető legyen az uniós 
beszállítók védelméből eredő, nem 
szándékolt torzító hatás.

(8) Az Unión kívül letelepedett 
beszállítók számára is biztosítani kell a 
lehetőséget, hogy az uniós minimumszintre 
hivatkozzanak, amikor élelmiszert adnak el 
az Unióban letelepedett vevők részére, 
hogy elkerülhető legyen az uniós 
beszállítók védelméből eredő, nem 
szándékolt torzító hatás. Az uniós 
politikának következetesnek kell lennie a 
fenntartható fejlesztési célok szerinti 
kötelezettségvállalások tekintetében is.

Indokolás

A tisztességtelen forgalmazói magatartás következtében a fejlődő országok kisüzemi 
élelmiszertermelői és munkavállalói a bevételek egyre kisebb hányadához jutnak hozzá és 
nem megfelelő munkakörülményekkel szembesülnek, ami aláássa az uniós fejlesztéspolitikát 
és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendet.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megfelelő szabályokat az 
élelmiszer-ellátási lánc nagyobb, azaz a 
nem kis, illetve közepes méretű gazdasági 
szereplői által tanúsított üzleti 
magatartásra is alkalmazni kell, mivel 
szokásosan ezek rendelkeznek viszonylag 
erőteljesebb tárgyalási pozícióval a kis és 
közepes méretű beszállítókkal folytatott 
kereskedelemben.

(9) A megfelelő szabályokat az agrár-
élelmiszeripari ellátási lánc valamennyi
gazdasági szereplőjére alkalmazni kell.

Indokolás

E módosítás előkészíti a hatály valamennyi gazdasági szereplőre történő kiterjesztését, 
függetlenül azok gazdasági méretétől.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Mivel a tagállamok többsége már 
elfogadott nemzeti szabályokat a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
vonatkozásában, noha ezek eltérőek, 
helyénvaló az irányelv eszközével élni az 
uniós jog által biztosított minimális 
védelmi szint bevezetéséhez. Ennek 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára, 
hogy a megfelelő szabályokat nemzeti 
jogrendjükbe beépítsék oly módon, hogy 
koherens rendszert hozzanak létre. A 
tagállamok nem korlátozhatók abban, hogy 
a területükön szigorúbb nemzeti 
jogszabályokat fogadjanak el és 
alkalmazzanak a kis és közepes méretű 
beszállítóknak és vevőknek az élelmiszer-
ellátási láncban a vállalkozások közötti 
kapcsolatokban előforduló tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni 
védelmére, a belső piac működésére 
alkalmazandó uniós jog jelentette 
korlátokra is figyelemmel.

(10) Mivel a tagállamok többsége már
elfogadott nemzeti szabályokat a 
tisztességtelen forgalmazói magatartás
vonatkozásában, noha ezek eltérőek, 
helyénvaló az irányelv eszközével élni az 
uniós jog által biztosított minimális 
védelmi szint bevezetéséhez. Ennek 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára, 
hogy a megfelelő szabályokat nemzeti 
jogrendjükbe beépítsék oly módon, hogy 
koherens rendszert hozzanak létre. A 
tagállamok nem korlátozhatók abban, hogy 
a területükön szigorúbb nemzeti 
jogszabályokat fogadjanak el és 
alkalmazzanak – gazdasági mérettől 
függetlenül – valamennyi beszállítónak és 
vevőnek az agrár-élelmiszeripari ellátási
láncban a vállalkozások közötti 
kapcsolatokban előforduló tisztességtelen 
forgalmazói magatartással szembeni 
védelmére, a belső piac működésére 
alkalmazandó uniós jog jelentette 
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korlátokra is figyelemmel.

Indokolás

E módosítás előkészíti a hatály valamennyi gazdasági szereplőre történő kiterjesztését, 
függetlenül azok gazdasági méretétől.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Mivel a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatok az élelmiszer 
értékesítésének bármely szakaszában
előfordulhatnak, azaz az értékesítési 
ügylet előtt, alatt vagy után, a 
tagállamoknak garantálniuk kell, hogy ezen 
irányelv rendelkezései alkalmazandók 
legyenek e gyakorlatokra, bármikor 
jelentkezzenek is.

(11) Mivel a tisztességtelen forgalmazói 
magatartás a mezőgazdasági termékek és
az élelmiszer értékesítésének bármely 
szakaszában, azaz az értékesítési ügylet 
előtt, alatt vagy után, vagy a vevő által az 
értékesítési folyamattal kapcsolatban a 
beszállítónak nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatban is előfordulhat, a 
tagállamoknak garantálniuk kell, hogy ezen 
irányelv rendelkezései alkalmazandók 
legyenek e gyakorlatokra, bármikor 
jelentkezzenek is.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak eldöntésekor, hogy egy 
egyedi kereskedelmi gyakorlat 
tisztességtelennek tekinthető-e, fontos a 
felek között elfogadott, tisztességes és 
hatékonyságteremtő megállapodások 
alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos 
kockázat csökkentése. Meg kell 
különböztetni tehát azokat a gyakorlatokat, 
amelyeket a felek közötti beszállítási 
szerződés egyértelmű, világos 
kifejezésekkel ír le még az ügylet 
megkezdése előtt, azoktól a gyakorlatoktól, 

(12) Annak eldöntésekor, hogy egy 
egyedi forgalmazói magatartás 
tisztességtelennek tekinthető-e, fontos a 
felek között elfogadott, tisztességes és 
hatékonyságteremtő megállapodások 
alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos 
kockázat csökkentése. Meg kell 
különböztetni tehát azokat a gyakorlatokat, 
amelyeket a felek közötti beszállítási 
szerződés egyértelmű, világos 
kifejezésekkel ír le még az ügylet 
megkezdése előtt, azoktól a gyakorlatoktól, 
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amelyek az ügylet megkezdése után 
valósulnak meg, anélkül, hogy azokban 
előzetesen, világosan és egyértelműen 
megállapodnának, és gondoskodni kell 
arról, hogy tilos legyen a beszállítási 
szerződés szóban forgó releváns 
feltételeinek egyoldalúan és 
visszamenőleges hatállyal történő 
módosítása. Ugyanakkor egyes, jellegüknél 
fogva tisztességtelennek tekintett 
kereskedelmi gyakorlatok esetében nem 
szabad arra hagyatkozni, hogy a felek 
szerződési szabadságuknál fogva nem 
alkalmazzák őket.

amelyek az ügylet megkezdése után 
valósulnak meg, anélkül, hogy azokban 
előzetesen, világosan és egyértelműen 
megállapodnának, és gondoskodni kell 
arról, hogy tilos legyen a beszállítási 
szerződés szóban forgó releváns 
feltételeinek egyoldalúan és 
visszamenőleges hatállyal történő 
módosítása. Ugyanakkor egyes, jellegüknél 
fogva tisztességtelennek tekintett 
forgalmazói gyakorlatok esetében nem 
szabad arra hagyatkozni, hogy a felek 
szerződési szabadságuknál fogva nem 
alkalmazzák őket. Emellett a 
beszállítókkal szemben nem alkalmazható 
kényszer, amikor elfogadják a beszállítási 
szerződést.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az irányelvben foglalt tilalmak 
hatékony érvényesítésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak az 
érvényesítésükkel megbízott hatóságot kell 
kijelölniük. A hatóságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy hivatalból vagy az 
élelmiszer-ellátási láncban megjelenő
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokkal érintett felek által 
benyújtott panaszok alapján eljárjon. Ha 
egy panaszos azt kéri, hogy 
személyazonosságát kezeljék bizalmasan, 
mivel fél a megtorlástól, a tagállami 
jogalkalmazó hatóságoknak tiszteletben 
kell tartaniuk ezt a kérést.

(13) Az irányelvben foglalt tilalmak 
hatékony érvényesítésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak az 
érvényesítésükkel megbízott hatóságot kell 
kijelölniük. A hatóságnak képesnek kell 
lennie arra, hogy hivatalból vagy az agrár-
élelmiszeripari ellátási láncban megjelenő 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
által érintett felek által benyújtott panaszok 
alapján eljárjon. Panasz benyújtásakor a 
tagállami jogalkalmazó hatóságnak 
minden esetben biztosítania kell a 
panaszos névtelenségét.

Indokolás

E módosítás a panaszok névtelenségét biztosítja.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A tisztességtelen forgalmazói 
magatartásra vonatkozó tilalom hatékony 
érvényesítésének biztosítása érdekében a 
kijelölt jogalkalmazó hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátani az összes 
szükséges erőforrást, személyzetet és 
szakértelmet.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A termelői szervezetek vagy az 
ilyen szervezetek társulásai szolgálhatják 
azt a célt, hogy megvédjék a szervezetek 
azon kis, illetve közepes méretű beszállító 
tagjainak személyazonosságát, akik úgy 
vélik, tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatoknak vannak kitéve. A tagállami 
jogalkalmazó hatóságoknak tehát be kell 
tudniuk fogadni az ilyen jogalanyoktól 
érkező panaszokat, és azok alapján el kell 
tudniuk járni, biztosítva egyúttal a 
védelemhez való jogot.

(14) A termelői vagy beszállítói 
szervezetek vagy az ilyen szervezetek 
társulásai szolgálhatják azt a célt, hogy 
megvédjék a szervezetek vagy családi 
gazdaságok azon kis, illetve közepes 
méretű beszállító tagjainak 
személyazonosságát, akik úgy vélik, 
tisztességtelen forgalmazói magatartásnak
vannak kitéve. A tagállami jogalkalmazó 
hatóságoknak tehát be kell tudniuk fogadni 
az ilyen jogalanyoktól érkező panaszokat, 
és azok alapján el kell tudniuk járni, 
biztosítva egyúttal a védelemhez való 
jogot.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A tagállami jogalkalmazó 
hatóságokat fel kell ruházni a szükséges 
hatáskörökkel, amelyek alapján 

(15) A tagállami jogalkalmazó 
hatóságokat fel kell ruházni a szükséges 
hatáskörökkel, amelyek alapján 
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ténylegesen begyűjthetnek minden 
tényállási információt tájékoztatás iránti 
megkeresések útján. Hatáskörrel kell 
rendelkezniük adott esetben a tiltott 
gyakorlat megszüntetésének elrendelésére. 
Az elrettentő hatás megléte, például a
bírság kiszabásának és a vizsgálati 
eredmények közzétételének hatásköre
magatartásbeli változáshoz vezethet, 
emellett elősegítheti a felek közötti peren 
kívüli megoldásokat, ezért e hatáskört 
biztosítani kell a jogalkalmazó hatóságok 
számára. A Bizottságnak és a tagállami 
jogalkalmazó hatóságoknak fokozottan 
együtt kell működniük, hogy garantálják az 
ezen irányelvben megállapított szabályok 
alkalmazásával kapcsolatos közös 
megközelítést. A jogalkalmazó 
hatóságoknak különösen kölcsönös 
segítséget kell nyújtaniuk egymásnak, 
például az információ megosztásával és az 
uniós dimenzióval rendelkező vizsgálatok 
során nyújtott támogatással.

ténylegesen begyűjthetnek minden 
tényállási információt tájékoztatás iránti 
megkeresések útján. Ezen irányelv 
hatékony végrehajtása érdekében a 
jogalkalmazó hatóságoknak hatáskörrel 
kell rendelkezniük a tisztességtelen 
forgalmazói magatartás megtiltására,
bírság kiszabására és a vizsgálati 
eredményeik közzétételére. Ezek a 
hatáskörök visszatartó erővel bírhatnak, 
és magatartásbeli változáshoz vezethetnek, 
emellett elősegíthetik a felek közötti peren 
kívüli megoldásokat, ezért e hatáskört 
biztosítani kell a jogalkalmazó hatóságok 
számára. A jogalkalmazó hatóságoknak 
figyelembe kell venniük ezen irányelv 
ismételt megsértéseit. A Bizottságnak és a 
tagállami jogalkalmazó hatóságoknak 
fokozottan együtt kell működniük, hogy 
garantálják az ezen irányelvben 
megállapított szabályok alkalmazásával 
kapcsolatos közös megközelítést, különös 
tekintettel a bírságokra és szankciókra. A 
jogalkalmazó hatóságoknak különösen 
kölcsönös segítséget kell nyújtaniuk 
egymásnak, például az információ 
megosztásával és az uniós dimenzióval 
rendelkező vizsgálatok során nyújtott 
támogatással.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A jogalkalmazó hatóságoknak 
megfelelő és arányos büntetéseket kell 
kiszabniuk az ezen irányelvben 
megállapított szabályokat megszegőkre. A 
büntetés meghatározásakor figyelembe 
kell venni a szabályok ugyanazon 
kereskedelmi egység általi ismételt 
megsértését.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a 
szakpolitikát eredményesen hajtsák végre 
az élelmiszer-ellátási láncban a 
vállalkozások közötti kapcsolatokban 
előforduló tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatai vonatkozásában, a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az 
irányelv alkalmazását, és jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának. E felülvizsgálat során 
kiemelt figyelmet kell fordítani arra is, 
hogy indokolt-e a védelmet a jövőben a 
kis, illetve közepes méretű beszállítókon 
túlmenően az élelmiszer-ellátási lánc 
részét képező, kis és közepes méretű 
vevőkre is kiterjeszteni,

(19) Annak érdekében, hogy a 
szakpolitikát eredményesen hajtsák végre 
az élelmiszer-ellátási láncban a 
vállalkozások közötti kapcsolatokban 
előforduló tisztességtelen forgalmazói 
magatartása vonatkozásában, a 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia az 
irányelv alkalmazását, és jelentést kell 
tennie az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának. E felülvizsgálat során 
kiemelt figyelmet kell fordítani a 
tisztességtelen forgalmazói 
magatartásformák ebben az irányelvben 
foglalt felsorolásának esetleges bővítésére, 
és arra is, hogy indokolt-e a védelmet a 
jövőben a kis, illetve közepes méretű 
beszállítókon túlmenően az ellátási 
láncban az élelmiszert megvásárló, kis és 
közepes méretű vevőkre is kiterjeszteni,

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányelvet egyes olyan 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra
kell alkalmazni, amelyek a kis- és 
középvállalkozásnak minősülő beszállítók, 
valamint a nem kis- és 
középvállalkozásnak minősülő vevők 
közötti élelmiszer-értékesítésekkel 
összefüggésben fordulnak elő.

(2) Az irányelvet a tisztességtelen 
forgalmazói magatartás egyes olyan 
eseteire kell alkalmazni, amelyek a 
beszállítók, valamint a vevők közötti 
élelmiszer-értékesítésekkel összefüggésben 
fordulnak elő.

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az irányelv az élelmiszer-ellátási lánc valamennyi szereplőjére 
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kiterjedjen az ellátási lánc mentén a tisztességtelen forgalmazói magatartás megelőzése és a 
tisztességtelen forgalmazói magatartást tiltó szabályok megkerülése céljából a vállalkozások 
áthelyezésének megakadályozása érdekében. A „kis- és közepes méretű gazdasági szereplők” 
„valamennyi gazdasági szereplő”-re történő változtatását az egész szövegben alkalmazni kell.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „vevő”: az Unióban letelepedett 
bármely természetes vagy jogi személy, 
aki/amely élelmiszert vásárol kereskedelmi 
forgalomban. A „vevő” kifejezés az ilyen 
természetes és jogi személyek csoportját is 
magában foglalhatja;

a) „vevő”: bármely természetes vagy 
jogi személy, aki/amely – az adott személy 
letelepedési helyétől függetlenül –
mezőgazdasági terméket és élelmiszert 
vásárol kereskedelmi forgalomban
feldolgozás, terjesztés vagy 
kiskereskedelem céljából és/vagy e 
termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 
nyújt az Unióban; a „vevő” kifejezés az 
ilyen természetes és jogi személyek 
csoportját is magában foglalhatja; 

Indokolás

E módosítás célja, hogy az irányelv hatályát kiterjessze azokra a szereplőkre, akik – bár az 
EU-n kívül telepedtek le – vásárolnak és értékesítenek termékeket az uniós piacon. Ezzel 
elkerülhető lenne az, hogy a vevő elmenekülhessen az irányelv hatálya alól azáltal, hogy 
egyszerűen az EU-n kívülre települ.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „beszállító”: letelepedésének 
helyétől függetlenül bármely 
mezőgazdasági termelő, illetve természetes 
vagy jogi személy, aki/amely élelmiszert 
értékesít. A „beszállító” kifejezés az ilyen 
mezőgazdasági termelők, természetes és 
jogi személyek csoportjait is magában 
foglalhatja, ideértve a termelői 

b) „beszállító”: az Unióban 
letelepedett bármely mezőgazdasági 
termelő, élelmiszer-feldolgozó, illetve 
természetes vagy jogi személy, aki/amely 
élelmiszert értékesít. a „beszállító” 
kifejezés az ilyen mezőgazdasági termelők, 
természetes és jogi személyek csoportjait is 
magában foglalhatja, ideértve a termelői 
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szervezeteket és a termelői szervezetek 
társulásait;

szervezeteket, a termelői szervezetek 
társulásait vagy a mezőgazdasági 
szövetkezeteket;

Indokolás

A tagállamoknak csak az EU-ban letelepedett beszállítókat kell védeniük, mivel az európai 
beszállítók sem részesülnek egyenlő bánásmódban a harmadik országokban. A szövetkezetek 
saját jogi személyiséggel rendelkeznek, és e cikknek rájuk is ki kell terjednie.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „kis- és középvállalkozás”: a 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a 
2003/361/EK bizottsági ajánlás14

mellékletében foglalt meghatározása 
értelmében vett vállalkozás;

törölve

__________________

14 A Bizottság 2003/361/EK ajánlása 
(2003. május 6.) a mikro-, kis- és 
középvállalkozások meghatározásáról 
(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.).

Indokolás

Az irányelv hatályát kiterjesztő módosításoknak megfelelően nincs szükség a kkv 
fogalommeghatározására.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „gazdasági függőség”: olyan 
kapcsolat, ahol a beszállító árbevételének 
legalább 30%-a a vevőtől származik;
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „élelmiszer”: a Szerződés 
I. mellékletében felsorolt termék, amelyet 
élelmiszerként történő felhasználásra 
szánnak, valamint az említett mellékletben 
nem szereplő termék, amelyet az előbbi 
termékekből állítanak elő és élelmiszerként 
történő felhasználásra szánnak;

d) „mezőgazdasági termék vagy 
élelmiszer”: a Szerződés I. mellékletében 
felsorolt termék, amelyet élelmiszerként 
történő felhasználásra szánnak, az említett 
mellékletben nem szereplő termék, amelyet 
az előbbi termékekből állítanak elő és 
élelmiszerként történő felhasználásra 
szánnak, és mezőgazdasági termékek;

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „romlandó élelmiszer”: az az
élelmiszer, amely emberi fogyasztásra
alkalmatlanná válik tárolás, kezelés, 
csomagolás vagy az állapotának 
megőrzését szolgáló más eljárás nélkül.

e) „romlandó élelmiszer”: az a 
mezőgazdasági termék és élelmiszer, 
amely természetéből adódóan legfeljebb 
harminc napig alkalmas forgalomba 
hozatalra és fogyasztásra, vagy amelynek 
a tárolásához és/vagy forgalomba 
hozatalához és/vagy szállításához 
szabályozott hőmérsékletre vagy 
csomagolási körülményekre van szükség;

Indokolás

E módosítás célja az egyértelműsítés.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „nem romlandó termék”: a 
romlandó élelmiszerektől eltérő termék.
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) „tisztességtelen forgalmazói 
magatartás”: az a gyakorlat, amely eltér a 
jó kereskedelmi magatartástól, ellentétes a 
jóhiszeműséggel és tisztességgel, és 
amelyet az egyik kereskedelmi partner 
egyoldalúan kényszerít a másikra.

Indokolás

Alapvető fontosságú a tisztességtelen forgalmazói magatartás fogalmának meghatározása és 
az ilyen magatartás általános tilalma annak megakadályozása érdekében, hogy az ellátási 
lánc erős szereplői a tisztességtelen forgalmazói magatartás új formáit alkalmazzák az 
irányelv megkerülésének céljából.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok tiltják a következő 
kereskedelmi gyakorlatokat:

(1) A tagállamok tiltják legalább a 
következő tisztességtelen forgalmazói 
magatartást:

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vevő több mint 30 naptári nappal 
azt követően fizet a beszállítónak a 
romlandó élelmiszerekért, hogy a beszállító 
számláját kézhez vette, vagy hogy a 
romlandó élelmiszert leszállították, attól 
függően, hogy melyik a későbbi időpont. E 

a) a vevő több mint 30 naptári nappal 
azt követően fizet a beszállítónak a 
romlandó mezőgazdasági termékekért 
vagy élelmiszerekért, hogy a beszállító 
számláját kézhez vette, vagy hogy a 
romlandó mezőgazdasági terméket vagy
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tilalom nem érinti: élelmiszert leszállították, attól függően, 
hogy melyik a későbbi időpont. E tilalom 
nem érinti:

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a vevő több mint 60 naptári nappal 
azt követően fizet a beszállítónak a nem 
romlandó termékekért, hogy a beszállító 
számláját kézhez vette, vagy hogy a 
romlandó élelmiszert leszállították, attól 
függően, hogy melyik a későbbi időpont. 
E tilalom nem érinti:

– a késedelmes fizetések következményeit 
és azok orvoslását a 
2011/7/EU irányelvben meghatározottak 
szerint;

– a vevő és a beszállító lehetőségét arra, 
hogy az 1308/2013/EU rendelet 172. cikke 
szerinti értékmegosztási záradékban 
állapodjanak meg.

Indokolás

E módosítás kiterjeszti az irányelv hatályát a nem romlandó termékekre is a késedelmes 
fizetésről szóló 2011/7/EU irányelv és a közös piacszervezésről szóló rendeletben bevezetett 
„értékmegosztási” záradék sérelme nélkül.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vevő a romlandó élelmiszerekre 
vonatkozó megrendelésétől olyan rövid 
határidővel áll el, hogy a beszállítótól 
észszerűen nem várható, hogy alternatív 
megoldást találjon termékei értékesítésére 

b) a vevő a romlandó mezőgazdasági 
termékekre vagy élelmiszerekre vonatkozó 
megrendelésétől olyan rövid határidővel áll 
el, hogy a beszállítótól észszerűen nem 
várható, hogy alternatív megoldást találjon 
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vagy felhasználására; termékei értékesítésére vagy 
felhasználására;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vevő egyoldalúan és visszaható 
hatállyal megváltoztatja a beszállítási 
szerződés feltételeit a szállítás vagy a 
teljesítés gyakorisága, ütemezése vagy 
mennyisége, az élelmiszerekre vonatkozó 
minőségi előírások vagy árak tekintetében;

c) a vevő egyoldalúan és visszaható 
hatállyal megváltoztatja a beszállítási 
szerződés feltételeit a szállítás vagy a 
teljesítés gyakorisága, ütemezése vagy 
mennyisége, a mezőgazdasági termékekre 
és az élelmiszerekre vonatkozó minőségi 
előírások vagy árak, vagy a fizetési 
feltételek tekintetében;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vevő a költségeknél alacsonyabb 
áron értékesít mezőgazdasági termékeket 
vagy élelmiszereket;

Indokolás

A mezőgazdasági ágazatban leggyakrabban megfogalmazott probléma, amelyre ezen 
irányelvnek ki kell terjednie.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a beszállító fizet az élelmiszerekben 
a vevő telephelyén bekövetkezett 
veszteségekért, amelyek nem a beszállító 

d) a beszállító fizet a mezőgazdasági 
termékekben és élelmiszerekben a vevő 
telephelyén bekövetkezett azon
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gondatlanságából vagy hibájából álltak elő. veszteségekért, amelyek nem a beszállító 
gondatlanságából vagy hibájából álltak elő.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vevő egyoldalúan megszünteti a 
beszállítási szerződést;

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a vevő tájékoztatja a beszállítót arról, 
ha a tulajdonában álló vagy az általa 
kezelt versengő márkák tekintetében 
bármilyen megkülönböztetett bánásmódot 
alkalmaz vagy alkalmazni szándékozik; a 
megkülönböztetett bánásmód magában 
foglalja legalább a vevő által a 
következőkkel kapcsolatban tett külön 
intézkedéseket vagy tanúsított 
magatartást: a) listázás, b) üzletben való 
elhelyezés c) kereskedelmi árrések;

Indokolás

Ez a tisztességtelen forgalmazói magatartás az online közvetítőkről szóló rendeletre 
vonatkozó javaslat 6. cikkén alapul. A korábban már kifejtettek szerint, a független márkák és 
a kiskereskedők saját márkái közötti méltányos verseny rendkívül fontos az innováció és az 
érdemeken alapuló verseny tényleges ösztönzése szempontjából. Ha vertikálisan integrált 
kiskereskedők a saját márkáikat kereskedelmi előnyben kívánják részesíteni, a független 
márkák beszállítóinak legalább tudniuk kell ezeknek az előnyöknek a meglétéről és köréről, 
hogy versenystratégiájukat az egyenlőtlen versenyfeltételekhez igazíthassák.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a vevő nem átlátható módon 
csökkenti a szokásos minőségű 
mezőgazdasági termékek vagy 
élelmiszerek mennyiségét és/vagy értékét;

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dd) a vevő kereskedelmi megtorló 
intézkedésekkel fenyegeti a beszállítót, 
illetve ilyen intézkedéseket alkalmaz vele 
szemben, ha a beszállító a szerződéses és 
törvényes jogaival él, ideértve a 
panasztételt és a nemzeti jogalkalmazó 
hatóságokkal való együttműködést;

Indokolás

E tisztességtelen forgalmazói magatartást nevesíteni kell a beszállítók kereskedelmi 
megtorlástól (pl. a rendelt mennyiségek részleges csökkentése vagy a beszállítási szerződés 
megszüntetése) való védelme érdekében olyankor, amikor azok jogi lépéseket tesznek a 
szerződéses és az ezen irányelvben biztosított jogaik érvényesítése érdekében.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a vevő az üzleti együttműködést és 
a beszállítási szerződés megkötését 
árukkal és szolgáltatásokkal való 
ellensúlyozástól teszi függővé;
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) a vevő azt kéri a beszállítótól, hogy 
viselje a vevő által rendelkezésre bocsátott 
előrejelzések pontatlanságából fakadó 
pénzügyi költségeket;

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dg) a vevő részlegesen vagy teljesen 
lecsökkenti az érvényben lévő szerződések 
alapján történő vásárlásokat az érvényben 
lévő szerződés módosításának 
kikényszerítése vagy új szerződés 
megkötése érdekében;

Indokolás

E tisztességtelen forgalmazási magatartás az élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási lánc 
vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatainak kezeléséről szóló bizottsági 
zöld könyvön (5.6. szakasz) és az ellátásilánc-kezdeményezésen (SCI) alapul. A vevőknek 
gyakran nem is kell megszüntetniük a beszállítási szerződést ahhoz, hogy tisztességtelen 
előnyökhöz jussanak, elég, ha csökkentik a beszerzési mennyiséget.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dh) a vevő olyan kommunikációs vagy 
promóciós tevékenységet vagy 
kereskedelmi stratégiát valósít meg, amely 
sérti vagy sértheti az 1151/2012/EU1a, a 
110/2008/EK1b és a 
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251/2014/EU1c rendeletek értelmében 
földrajzi árujelzéssel ellátott termékekről 
kialakult képet.

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1151/2012/EU rendelete (2012. november 
21.) a mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről (HL L 
343., 2012.12.14., 1. o.).

1b Az Európai Parlament és a Tanács 
110/2008/EK rendelete (2008. január 15.) 
a szeszes italok meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, 
címkézéséről és földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, valamint az 1576/89/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 39., 2008.2.13., 16. o.).

1c Az Európai Parlament és a Tanács 
251/2014/EU rendelete 
(2014. február 26.) az ízesített borászati 
termékek meghatározásáról, 
megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről 
és földrajzi árujelzőinek oltalmáról és az 
1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 84., 2014.3.20., 
14. o.).

Indokolás

A földrajzi árujelzéssel ellátott termékeket gyakran olyan gyakorlatoknak vetik alá, amelyek 
rontják a róluk kialakult képet. Ilyen többek között a költség alatti értékesítés, az olyan 
árverés, ahol a legalacsonyabb ajánlat nyer, a mértéktelen promóció stb.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

di) a vevő üres kötelezvényt ad ki az 
átvett nyersanyag fejében, és a beszállító 
nem köteles biztosítékot adni az átvett, de 
ki nem fizetett mezőgazdasági- vagy 
élelmiszertermékekre;
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Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dj) a vevő díjat számít fel a beszállító 
mezőgazdasági termékeinek vagy 
élelmiszereinek átvételéért;

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d k pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dk) a vevő visszaküldi az átvett, de el 
nem adott termékeket, díjat kér az ilyen 
termékek megsemmisítéséért, díjat kér a 
beszállítótól az olyan el nem adott 
termékekért, amelyeknek lejárt a 
szavatossági idejük, kivéve ha olyan 
termékekről van szó, amelyeket először 
szállítottak a kereskedőnek, valamint 
azokért a termékekért, amelyeknek az 
értékesítését a beszállító kifejezetten kérte, 
és amelyek esetében írásban már előre 
figyelmeztették, hogy az alacsony 
forgalom miatt lejárhat a termékek 
szavatossági ideje;

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d l pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dl) a vevő díjat kér a mezőgazdasági 
termék vagy élelmiszer egyeztetett 
szállítási ponton kívülre való szállításáért;
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Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d m pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dm) a vevő a mezőgazdasági termék 
vagy élelmiszer szállítása után díjat kér a 
tárolásért és a kezelésért;

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d n pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dn) a vevő díjat kér a kisebb mértékű 
forgalomért, az értékesítésért vagy a 
beszállító árréséért, az adott 
mezőgazdasági termék vagy élelmiszer 
kisebb mértékű értékesítése miatt;

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d o pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

do) a vevő a mezőgazdasági terméket 
vagy élelmiszert a végső fogyasztónak 
alacsonyabb áron adja, mint az adott 
termék ellátási láncában bármely 
beszerzési ár héával együtt, kivéve, ha 
olyan termékekről van szó, amelyek 
közelítenek a szavatossági idő lejártához, 
a mezőgazdasági termék vagy élelmiszer 
forgalomból való kivonásához, valamint a 
teljes kiárusításhoz az értékesítési hely 
bezárása miatt;

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
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3 cikk – 1 bekezdés – d p pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dp) a vevő a beszállítási szerződés 
megkötését és az üzleti együttműködést 
kedvezményekben és akciókban való 
részvételi kötelezettségtől teszi függővé a 
vételárnak a beszállító költségére való 
csökkentésével;

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok tiltják a következő 
kereskedelmi gyakorlatokat, ha azokban a 
felek a beszállítói szerződés megkötésekor 
nem állapodnak meg világosan és 
egyértelműen:

(2) A tagállamok tiltják a következő 
kereskedelmi gyakorlatokat, ha azokban a 
felek a beszállítói szerződés megkötésekor 
nem állapodnak meg világosan és 
egyértelműen, vagy ha azok a beszállító 
vevőtől való gazdasági függőségének 
következményei, amely lehetővé teszi, 
hogy a vevő rá tudja kényszeríteni az adott 
feltételeket:

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy a 3. cikk (2) bekezdésében felsorolt gyakorlatokat 
abban az esetben is tiltani kell, ha a két fél közötti megállapodás a beszállító gazdasági 
függőségének eredménye.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vevő visszaküldi az el nem adott 
élelmiszert a beszállítónak;

a) a vevő visszaküldi az el nem adott 
mezőgazdasági termékeket és élelmiszert a 
beszállítónak;
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a vevő nem fogadja el vagy nem 
veszi át a mezőgazdasági termékek vagy 
élelmiszer  szerződéses mennyiségét az 
egyeztetett beszerzési ütemtervnek 
megfelelően, azaz a beszállítóra vonatkozó 
szállítási kötelezettség esedékességekor, 
kivéve a beszállítási szerződésben 
meghatározott indokolt esetekben;

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a vevő termékeket töröl a szerződés 
szerinti termékek jegyzékéről, amelyet a 
beszállító bocsát a vevő rendelkezésére, 
vagy jelentősen csökkenti egy adott 
mezőgazdasági termék vagy élelmiszer 
megrendelését a szerződésben 
meghatározott határidőn belüli előzetes 
írásbeli értesítés nélkül, vagy 30 napnál 
nem rövidebb határidőn belül abban az 
esetben, ha a határidő nincs 
meghatározva a szerződésben;

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vevő a beszállító általi fizetéshez 
köti a beszállító élelmiszereinek 
raktározását, bemutatását vagy listázását;

b) a vevő a beszállító általi fizetéshez 
köti a beszállító mezőgazdasági 
termékeinek és élelmiszereinek 
raktározását, bemutatását és/vagy polcon 
való tárolását a vevő értékesítési helyén, 
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kivéve, ha a beszállító a vevőtől 
kifejezetten raktározást, bemutatást 
és/vagy terméke tárolását kéri egy adott 
polcon a vevő értékesítési helyén;

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vevő a beszállítási szerződéshez 
kapcsolódó bizalmas információt –
ideértve az üzleti titkokat, amelyeket a
beszállító hozott a vevő tudomására –
szándékosan vagy gondatlanul harmadik 
fél tudomására hoz, vagy azzal visszaél;

Indokolás

E gyakorlat a Bizottság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló zöld könyvében 
szerepelt.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a vevő kereskedelmi megtorlást 
alkalmaz a beszállítóval szemben – vagy 
ilyen megtorlással fenyegeti – többek 
között olyan gyakorlatok alkalmazásával, 
mint például termékek törlése a listáról, 
adatmegosztási szolgáltatások leállítása, 
túlzott mértékű akciók, késedelmes fizetés, 
a promóciók egyoldalú csökkentése
és/vagy leállítása azzal a céllal, hogy a 
meglévő szerződések keretein belül vagy 
új szerződés tárgyalása során kedvezőbb 
feltételeket alakítson ki a maga számára;
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a vevő saját gazdasági kockázatait 
indokolatlan és aránytalan mértékben 
terheli a beszállítóra vagy kísérli meg a 
beszállítóra terhelni;

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a beszállító fizet a vevő által 
értékesített élelmiszer promóciójáért. A 
promóciót megelőzően, és ha e promóciót a 
vevő kezdeményezte, a vevőnek meg kell 
határoznia a promóció időszakát és a 
megrendelendő élelmiszerek várható 
mennyiségét;

c) a beszállító fizet a vevő által 
értékesített mezőgazdasági termék vagy
élelmiszer promóciójáért. A promóciót 
megelőzően, és ha e promóciót a vevő 
kezdeményezte, a vevőnek meg kell 
határoznia a promóció időszakát és a 
megrendelendő mezőgazdasági termékek 
vagy élelmiszerek várható mennyiségét;

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a beszállító fizet az élelmiszerrel 
kapcsolatban a vevő által végzett 
marketingtevékenységért.

d) a beszállító fizet a mezőgazdasági 
termékkel vagy élelmiszerrel kapcsolatban 
a vevő által végzett 
marketingtevékenységért.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vevő áthárítja a szállítási és 
tárolási költségeket a beszállítóra vagy a 
termelőre.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják a 
késedelmi kamat fizetését kizáró 
szerződéses feltételeknek vagy 
gyakorlatoknak a 2011/7/EU irányelv 7. 
cikkében foglalt rendelkezések szerinti 
tilalmát.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Szerződéses kapcsolatok

(1) A beszállító megkövetelheti, hogy 
mezőgazdasági termékeinek és 
élelmiszereinek egy vevőhöz történő 
bármilyen szállítása a felek közötti írásbeli 
szerződés és/vagy az első felvásárló 
szerződésre vonatkozó írásbeli 
ajánlatának tárgyát képezze.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
valamennyi szerződést vagy szerződésre 
vonatkozó ajánlatot:

a) a szállítás megkezdése előtt el kell 
készíteni;

b) írásban rögzíteni kell; továbbá

c) oly módon kell megfogalmazni, 
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hogy tartalmazza különösen az alábbi 
elemeket:

i. a szállított termékekért fizetendő 
ár, amely:

– állandó és a szerződésben rögzített, 
és/vagy

– kiszámítására a szerződésben 
megállapított különböző tényezők 
összesítésével kerül sor, amelyek között 
szerepelhetnek a piaci fejlemények 
változását tükröző piaci mutatók, a 
szállított mennyiség és a szállított 
mezőgazdasági termékek minősége vagy 
összetétele,

ii. a szállítható vagy szállítandó 
termékek mennyisége és minősége, 
valamint e szállítások ütemezése,

iii. a szerződés időtartama, amely 
lehet határozott vagy határozatlan, és a 
felmondási záradék,

iv. a kifizetési időszakokra és 
eljárásokra vonatkozó részletek,

v. a mezőgazdasági termékek 
átvételére vagy szállítására vonatkozó 
rendelkezések, valamint

vi. vis maior esetén alkalmazandó 
szabályok.

(3) Az (1) és (2) bekezdést a 
1308/2013/EU rendelet 148. és 168. 
cikkének sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4) A tagállamok a mezőgazdasági és 
az élelmiszer-ellátási láncon belül a 
termelők alkupozíciójának erősítése 
céljából azonosíthatják, megoszthatják és 
népszerűsíthetik a hosszú távú 
szerződéskötéssel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.

Indokolás

A módosítás az egységes közös piacszervezésről szóló rendelettel összhangban lehetőséget ad 
minden beszállítónak (nem csak a mezőgazdasági termelőknek) írásbeli szerződések 
megkötésére, ami lehetővé teszi a tagállamok számára is, hogy ösztönözzék a mezőgazdasági 
és az élelmiszer-ellátási lánc különböző szereplői közötti szerződéskötést.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk

Átfogó tisztességtelen forgalmazói 
magatartás

A tagállamok tiltják a következő átfogó 
tisztességtelen forgalmazói 
magatartásformákat:

a) a vevő gazdasági kockázatának 
indokolatlan és aránytalan mértékű 
átruházása a beszállítóra vagy az erre tett 
kísérlet;

b) a fennálló jogok és kötelezettségek 
tekintetében jelentős aránytalanság 
beszállítóra való kényszerítése vagy az 
erre tett kísérlet a kereskedelmi 
kapcsolatban a szerződés előtt, alatt vagy 
után.

Indokolás

1) Ezen átfogó tisztességtelen forgalmazási magatartás a tisztességtelen forgalmazói 
magatartás indokolásban foglalt fogalommeghatározásán és az élelmiszer- és nemélelmiszer-
ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatainak kezeléséről 
szóló bizottsági zöld könyvön (5.4. szakasz) és az ellátásilánc-kezdeményezésen (SCI) 
alapul.2) A tisztességtelen forgalmazói magatartás a francia kereskedelmi kódex L442-
6 sz. cikkén alapul. Kereskedelmi kapcsolat jelentős aránytalansága merülhet fel például 
akkor, ha a szerződés kétértelmű kifejezéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vevő 
számára, hogy kibújjon a végrehajtás alól, vagy módosítsa a szerződést.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam kijelöl egy hatóságot a 
3. cikkben foglalt tilalmak nemzeti szintű 

Minden tagállam egyetlen hatóságot jelöl 
ki a 3. cikkben foglalt tilalmak nemzeti 
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érvényesítésére (a továbbiakban: 
jogalkalmazó hatóság).

szintű érvényesítésére (a továbbiakban: 
jogalkalmazó hatóság).

Indokolás

Egyetlen ellenőrző hatóságot kell létrehozni, mivel több jogalkalmazó hatóság létezése a 
tagállamokban az egységesség hiányát okozhatja, valamint ronthatja az ellenőrzések 
hatékonyságát.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a kijelölt 
jogalkalmazó hatóság rendelkezzen a 
szükséges erőforrásokkal, többek között a 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 
elegendő költségvetéssel és szaktudással.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Illetékes hatóság

(1) A vevő által tanúsított tiltott 
forgalmazói magatartás kivizsgálására 
annak a tagállamnak a jogalkalmazó 
hatósága rendelkezik hatáskörrel,
amelyben a tiltott forgalmazói 
magatartással gyanúsított vevő 
letelepedett.

(2) Ha egy beszállító a terméket a 
vevőhöz kapcsolódó, azonban olyan 
tagállamban letelepedett címzetthez 
szállítja, amely nem felel meg a tiltott 
forgalmazói magatartással gyanúsított 
vevő letelepedési helyének, e tagállam 
jogalkalmazó hatósága rendelkezik 
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hatáskörrel a vevő által tanúsított 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
kivizsgálására. A termékek címzettje 
közösen felel minden elkövetett 
jogsértésért.

(3) Amennyiben a vevő az Unión kívül 
telepedett le, a beszállító letelepedési helye 
szerinti tagállam jogalkalmazó hatósága 
rendelkezik hatáskörrel a beszállítóval 
szemben tanúsított tisztességtelen 
forgalmazói magatartás kivizsgálására.

(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti 
illetékes hatóság rendelkezik emellett 
hatáskörrel a beszállítási szerződéshez 
kapcsolódó szolgáltatásnyújtás 
tekintetében felmerülő tisztességtelen 
forgalmazói magatartás kivizsgálására. A 
vevő és adott esetben a termék harmadik 
fél címzettje közösen felel minden, a 
vonatkozó szolgáltatást nyújtó harmadik 
fél által elkövetett jogsértésért. 

Indokolás

E módosítás a joghatósági szabályokról szól, és a (4) bekezdés biztosítja, hogy a hatóságok 
ellenőrzése kiterjedjen a szolgáltatási szerződésekre, és hogy az Unión kívül letelepedett 
gazdasági szereplők ne kerüljék el az Unió joghatóságát azáltal, hogy visszautasítják az 
illetékes hatóságok által elfogadott határozatok végrehajtását (ha nem a hatóság székhelye 
szerinti tagállamban működnek, a hatóság által elfogadott pénzbírság vagy jogorvoslat 
esetleg nem hajtható végre). Ez az új bekezdés biztosítja, hogy a joghatóság és a közös 
felelősség tekintetében a szolgáltatások kövessék a beszállítási szerződést, így a nemzetközi 
szövetségek által kötött szolgáltatási szerződéseket a szövetség uniós tagjainak székhelye 
szerinti nemzeti hatóságok fogják kivizsgálni, és ez utóbbiakat a szövetséggel közösen fogják 
felelősségre vonni (egyébként uniós vevők svájci székhelyű szövetsége egyszerűen semmibe 
veheti az illetékes uniós hatóságok valamennyi határozatát, amennyiben az illetékes hatóság 
területén nem rendelkezik eszközökkel).

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beszállító annak a tagállamnak a 
jogalkalmazó hatóságához fordul 

(1) A beszállító annak a tagállamnak a 
jogalkalmazó hatóságához fordul 
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panasszal, amelyben a tiltott kereskedelmi 
gyakorlatot a gyanú szerint folytató vevő 
letelepedett.

panasszal, amelyben a tiltott forgalmazói 
magatartással gyanúsított vevő 
letelepedett, vagy annak a tagállamnak a 
jogalkalmazó hatóságához, amelyben a 
beszállító letelepedett. Ez utóbbi esetben a 
jogalkalmazó hatóság továbbítja a panaszt 
azon tagállam jogalkalmazó hatóságához, 
amelyben a tiltott forgalmazói 
magatartással gyanúsított vevő 
letelepedett.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A beszállító annak a tagállamnak a 
jogalkalmazó hatóságához nyújthat be 
panaszt, amelyben letelepedett. E tagállam 
jogalkalmazó hatósága ezt követően 
továbbítja a panaszt annak a tagállamnak 
a jogalkalmazó hatóságához, amelyben a 
tiltott forgalmazói magatartással 
gyanúsított vevő letelepedett.

Indokolás

Egyes kkv-knek esetleg nincs lehetőségük arra, hogy panaszt nyújtsanak be azokban az 
országokban, ahol nem rendelkeznek székhellyel. Lehetőséget kell tehát kapniuk arra, hogy 
beavatkozást kérjenek saját országuk jogalkalmazó hatóságától, amely így képviselőként vesz 
részt a beszerzési folyamatban.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a termelői szervezetek vagy a 
termelői szervezetek azon társulásai, 
amelyeknek tagja(i) vagy tagjaik tagja(i) 
úgy véli(k), hogy érinti őt/őket a tiltott 
kereskedelmi gyakorlat, jogosultak 

(2) Azok a beszállítói szervezetek vagy 
a beszállítói szervezetek azon társulásai, 
amelyeknek tagja(i) vagy tagjaik tagja(i) 
úgy véli(k), hogy érinti őt/őket a tiltott 
kereskedelmi gyakorlat, jogosultak 
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panasszal élni. panasszal élni és félként részt venni az 
eljárásokban.

Indokolás

Ahhoz, hogy összhangban legyen az irányelvben használt kifejezésekkel, e rendelkezésnek a 
beszállítói társulásokra kell vonatkoznia. A panaszt benyújtó társulásokat el kell fogadni az 
eljárásokban beavatkozó félként. Spanyolországban az élelmiszerláncra vonatkozó törvény 
alapján panaszt benyújtó társulások nem élvezik ezt a jogi státuszt, és ennek következtében 
sem a tisztességtelen forgalmazói magatartás egyéni áldozatai (félelmi tényező), sem az őket 
képviselő társulások nem férnek hozzá az eljáráshoz.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A jogalkalmazó hatóság a panaszos 
kérésére garantálja a panaszos 
személyazonosságának és bármely olyan 
információnak a bizalmas kezelését, 
amelynek közzétételét a panaszos saját 
érdekeire nézve sérelmesnek ítéli. A 
panaszos a bizalmas kezelés iránti 
esetleges kérelemben meghatározza ezt az 
információt.

(3) A jogalkalmazó hatóság garantálja 
a panaszos személyazonosságának, 
valamint bármely olyan információnak a 
bizalmas kezelését, amelynek közzétételét 
a panaszos saját érdekeire nézve 
sérelmesnek ítéli. A panaszos határozza 
meg ezt az információt.

Indokolás

A „félelmi tényező” kiküszöbölése érdekében e módosítás biztosítja a panaszok névtelenségét.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a jogalkalmazó 
hatóság úgy véli, hogy nem indokolt a 
panasz alapján eljárnia, ennek okairól 
tájékoztatja a panaszost.

(4) Amennyiben a jogalkalmazó 
hatóság úgy véli, hogy nem indokolt a 
panasz alapján eljárnia, ennek okairól 
késedelem nélkül tájékoztatja a panaszost.
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Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jogalkalmazó hatóság észszerű 
időtartamot határoz meg, amelyen belül 
elindítja és lefolytatja a vizsgálatokat, 
majd azok lezárultakor indokolással 
ellátott határozatot hoz, és a feleket 
tájékoztatja határozatáról.

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy megfelelő időtartam álljon rendelkezésre a vizsgálatok 
elindítására, lefolytatására és lezárására, valamint a feleknek a jogalkalmazó hatóság 
határozatáról való tájékoztatására.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vizsgálatok indítása és lefolytatása 
hivatalból vagy panasz nyomán;

a) vizsgálatok indítása és lefolytatása 
hivatalból vagy panasz nyomán, többek 
között névtelen panaszok vagy visszaélést 
bejelentő személyek által benyújtott 
panaszok nyomán;

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tiltott kereskedelmi 
gyakorlatokkal kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges valamennyi 
információ vevőtől és beszállítótól való 
bekérése;

b) azon tiltott forgalmazói 
magatartással kapcsolatos vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges valamennyi 
információ vevőtől és beszállítótól való 
bekérése, amely a kereskedelmi 
kapcsolatokban valósult meg, továbbá 
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annak értékelése, hogy az tiltott-e vagy 
eltér-e a jó kereskedelmi gyakorlatoktól;

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) pénzbírság kiszabása a jogsértés 
elkövetőjére. A bírságnak hatékonynak, 
arányosnak és visszatartó erejűnek kell 
lennie, figyelembe véve a jogsértés 
jellegét, időtartamát és súlyosságát;

d) pénzbírság és adott esetben egyéb 
visszatartó erejű szankciók kiszabása – a 
nemzeti joggal összhangban – azon 
természetes vagy jogi személyre, akiről 
vagy amelyről megállapították, hogy 
megsértette ezt az irányelvet. A bírságnak 
és adott esetben a szankciónak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lennie, figyelembe véve a 
jogsértés jellegét, időtartamát és 
súlyosságát, valamint ezen irányelv 
minden korábbi és ismételt megsértését;

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a c) és a d) ponttal kapcsolatos 
határozatainak közzététele;

e) a c) és a d) ponttal kapcsolatos 
határozatainak közzététele, beleértve a 
bírság mértékét is, és adott esetben a 
panaszos bizalmas adatainak megvédése, 
amennyiben azt kéri;

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vevők és a beszállítók 
tájékoztatása a tevékenységeiről éves 
jelentések formájában, amelyek többek 

f) a vevők és a beszállítók 
tájékoztatása a tevékenységeiről éves 
jelentések formájában, amelyek többek 
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között leírják a beérkezett panaszok, 
valamint a megkezdett és lezárt vizsgálatok 
számát. Az egyes vizsgálatok tekintetében 
a jelentés tartalmazza a vizsgálat tárgyának
és kimenetelének összefoglaló 
bemutatását.

között leírják a beérkezett panaszok, 
valamint a megkezdett és lezárt vizsgálatok 
számát. Az egyes vizsgálatok tekintetében 
a jelentés tartalmazza a vizsgálat 
tárgyánakés a vizsgálat következtetéseinek
összefoglaló bemutatását, valamint 
tájékoztatást az eljárás kimeneteléről és a 
hozott döntésről, továbbá az azonosított 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
tipológiáját.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk

Közvetítés vagy alternatív vitarendezési 
mechanizmus

(1) A jogalkalmazó hatóság 6. cikkben 
meghatározott hatásköreinek és 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 
tagállamok a 2. cikkben meghatározott 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
miatt a beszállító és vevő között kialakult 
vita esetén ösztönözhetik közvetítés vagy 
alternatív vitarendezési mechanizmus 
alkalmazását. 

(2) A közvetítés vagy alternatív 
vitarendezési mechanizmus alkalmazása 
nem érinti a beszállító azon jogát, hogy az 
5. cikkben foglaltak szerint panaszt 
nyújtson be.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk

Szankciók
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(1) A tagállamok az ezen irányelvben 
foglaltak megsértése esetén szankciókat 
szabnak ki. A kiszabott bírság minimális 
összege a vevő utolsó pénzügyi kimutatása 
szerinti teljes árbevételének legalább 2%-
a.

(2) Amennyiben a vevő ismételten 
ugyanazt a tisztességtelen forgalmazói 
magatartást tanúsítja, a kiszabott bírság 
összege az (1) bekezdésben meghatározott 
összeg, amelyet minden ismételt jogsértés 
alkalmával 20%-kal meg kell emelni.

Indokolás

Ennek az új cikknek az a célja, hogy – a többi uniós rendelkezés példáját követve – uniós 
szinten egységesítse a bírságok meghatározására vonatkozó kritériumokat a bírság mértékére 
vonatkozó döntéssel kapcsolatos nemzeti előjogok sérelme nélkül.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság a tagállamok 
végrehajtó hatóságaival együtt kialakít 
egy olyan hatósági hálózatot, amely szoros 
együttműködésben alkalmazza ezen 
irányelv előírásait. A Bizottság a 
tagállamokkal szoros együttműködésben 
megállapítja és felülvizsgálja a hálózaton 
belüli együttműködés további módozatait, 
ideértve a határokon átnyúló 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
eseteivel kapcsolatos tájékoztatásra, 
konzultációra és az esetek felosztására 
vonatkozó szabályokat.

Indokolás

Az uniós szintű koordináció alapvető fontosságú a több tagállam szereplőit és az EU-n kívül 
letelepedett szereplőket érintő tisztességtelen forgalmazói magatartás esetében az egyenlő 
bánásmód biztosításához, és ahhoz, hogy a végrehajtó hatóságok meg tudják osztani 
egymással az információkat, fel tudják osztani a határokon átnyúló tisztességtelen 
forgalmazói magatartás eseteit, és össze tudják hangolni megközelítésüket. Ez a javaslat, 
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amely uniós szintű hálózatot hoz létre, az Európai Versenyhatóságok Hálózatának 
tapasztalataira épít (1/2003 rendelet).

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Nemzeti megfigyelőközpontok

(1) A tagállamok az agrár-
élelmiszeripari lánc működésének 
nyomon követésére nemzeti 
megfigyelőközpontokat hoznak létre.

(2) A nemzeti megfigyelőközpontok 
legalább a következő feladatokat ellátják:

a) felmérések és piacelemzések 
végzése révén nyomon követik és értékelik 
a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokat;

b) a feltárt jogsértéseket jelentik a 
jogalkalmazó hatóság felé;

c) jelentéseket és ajánlásokat 
dolgoznak ki; továbbá

d) a 7. és a 9. cikkben foglaltaknak 
való megfelelés érdekében segítik a 
jogalkalmazó hatóságokat az 
információnyújtásban.

Indokolás

Az értéklánc jó működésének garantálásához kulcsfontosságú a piac átláthatósága.  Ez az 
eszköz nagyon hasznos lenne az uniós jogszabályok végrehajtásának a jövőbeni 
felülvizsgálatok fényében történő értékelése, valamint a nemzeti adatok cseréjének 
előmozdítása szempontjából is.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatnak a 3., 5., 6. és 
7. cikkben meghatározottakon túlmutató
szabályokat a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok felszámolása érdekében, 
feltéve, hogy e nemzeti szabályok 
összeegyeztethetők a belső piac 
működésére irányadó szabályokkal.

A magasabb szintű védelem biztosítása 
céljából a tagállamok előírhatnak az ezen 
irányelvben meghatározottaknál 
szigorúbb szabályokat a tisztességtelen 
forgalmazói magatartás felszámolása 
érdekében, feltéve, hogy e nemzeti 
szabályok összeegyeztethetők a belső piac 
működésére irányadó szabályokkal.

Indokolás

A módosítás célja, hogy biztosítsa a gazdálkodók élelmiszerláncon belüli helyzetét, szavatolja 
a szubszidiaritás tiszteletben tartását a végrehajtás terén, valamint lehetőséget nyújtson a 
tagállamoknak arra, hogy az irányelv minden része tekintetében szigorúbban járjanak el.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden évben 
március 15-ig jelentést tesznek a 
Bizottságnak az élelmiszer-ellátási láncban 
a vállalkozások közötti kapcsolatokban 
előforduló tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról. A jelentésben kitérnek 
különösen az ezen irányelv szabályainak az 
adott tagállamban az előző évben történő 
alkalmazásával és érvényesítésével 
kapcsolatos releváns adatokra.

(1) A tagállamok minden évben 
március 15-ig jelentést tesznek a 
Bizottságnak az irányelv alkalmazásáról, 
különös hangsúlyt helyezve az élelmiszer-
ellátási láncban a vállalkozások közötti 
kapcsolatokban tanúsított tisztességtelen 
forgalmazói magatartásra. A jelentésben 
kitérnek különösen az ezen irányelv 
szabályainak az adott tagállamban az előző 
évben történő alkalmazásával és 
érvényesítésével kapcsolatos lényeges 
adatokra.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – leghamarabb az ezen (1) A Bizottság – legkésőbb az ezen 
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irányelv alkalmazásának kezdőnapjától
számított három év elteltével – értékeli az 
irányelvet, és a főbb megállapításokat 
jelentésbe foglalja, amelyet megküld az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának.

irányelv alkalmazásának kezdőnapjától 
számított három év elteltével – értékeli az 
irányelvet, és a főbb megállapításokat 
jelentésbe foglalja, amelyet megküld az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának. Az értékelés keretében meg 
kell vizsgálni, hogy szükség van-e a 
tisztességtelen forgalmazói magatartás 
további formáinak meghatározására.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ennek az értékelésnek – nem 
kizárólagos jelleggel – a következőket kell 
vizsgálnia:

a) a mezőgazdasági és élelmiszer-
ellátási láncban részt vevő leggyengébb 
szereplők tisztességtelen forgalmazói 
magatartással szembeni védelmének 
hatékonysága;

b) az illetékes jogalkalmazó 
hatóságok közötti együttműködés 
hatékonysága;

c) szükség van-e európai szabályozó 
hatóság kijelölésére az uniós jogszabályok 
élelmiszer-ellátási láncon belüli 
végrehajtása és ellenőrzése érdekében.
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