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H I R D E T É S

KÉPVISELŐHÁZI JÓVÁHAGYÁSRA VÁR AZ UNIÓS IRÁNYELVET ÁTÜLTETŐ JOGSZABÁLY, AMELYNEK MÁJUSRA KELLETT VOLNA ELKÉSZÜLNIE

Védelemre várnak a multik beszállítói
Több száz lejes bírság kifi zetésére 
kényszeríthetik azokat az üzletlán-
cokat, amelyek tisztességtelen piaci 
gyakorlatot alkalmaznak a beszál-
lítókkal szemben. Késik azonban a 
vonatkozó jogszabály, Brüsszel köte-
lezettségszegési eljárást indított.

 » BÍRÓ BLANKA

F elszólította a héten az Európai Bizott-
ság (EB) Romániát, hogy az országos 
jogszabályokat hozza összhangba 

a mezőgazdasági és élelmiszer-ellátási 
láncban a vállalkozások közötti kap-
csolatokban előforduló tisztességtelen 
piaci gyakorlatokról szóló irányelvvel. 
A 2019/633 EU irányelv miatt összesen 12 
tagállam ellen indult meg a kötelezett-
ségszegési eljárás. 

A képviselőháznak
kell még elfogadnia
A hiányolt jogszabálytervezetet a buka-
resti szenátus amúgy áprilisban elfogad-
ta, azóta a képviselőház bizottságaiban 
van. Könczei Csaba RMDSZ-es képviselő 
csütörtökön a Krónika megkeresésére el-
mondta, a tervezetről a mezőgazdasági 
szakbizottságban tárgyaltak, közbejött a 
parlamenti vakáció, így szeptemberben 
folytatják. A mezőgazdasági szakpoliti-
kus rámutatott, alakult egy munkacso-

port, a különböző érdekvédelmi szerve-
zetekkel tárgyalnak a dokumentumról.

„Szükség van a kis beszállítók védelmé-
re, viszont folyamatosan egyeztetni kell, 
hiszen érdekütközések vannak a helyi 
beszállítók és a multinacionális kereske-
dőláncok között. Romániának olyan jog-
szabályt kell megalkotnia, hogy a lehető 
leghatékonyabban tudja érvényesíteni a 
helyi termelők és a belső termelés piacra 
juttatását” – fogalmazott a politikus.

Büntetnék a tisztességtelen
gyakorlatot
Az irányelvet különben az Európai Bizott-
ság még 2019 áprilisában elfogadta, arra 
hivatkozva, hogy az uniós szintű fellépés 
az élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek 
alapszintű védelmét biztosítja. A tagálla-
moknak kétéves határidőt szabtak meg, 
hogy az irányelvet átültessék a hazai tör-
vénykezésbe, tehát ez volt az idei májusi 
1-jei határidő, ugyanakkor újabb fél év 
alatt, vagyis november 1-ig ezt már élet-
be is kell léptetni. Az irányelv értelmé-
ben feketelistára kerülnek a túl hosszú 
fi zetési határidők, az utolsó pillanatban 
lemondott megrendelések, az egyoldalú 
szerződésmódosítások, a beszállítók ér-
tékesítéséhez nem kapcsolódó kifi zeté-
sekre kötelezése, valamint kereskedelmi 
megtorló intézkedésekkel fenyegetések.

Az irányelvben tételesen felsorolják, 
hogy mit minősítenek tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlatnak. A vevő nem fi -

zethet a romlandó mezőgazdasági és élel-
miszeripari termékekért a szállítási időszak 
után több mint harminc nappal. A többi, 
tehát nem romlandó termék esetében ez a 
határidő hatvan nap. A romlandó termé-
kek megrendelését nem lehet túl rövid ha-
táridővel lemondani, hogy a beszállító még 
találhasson alternatív megoldást az érté-
kesítésre vagy felhasználásra. Nem lehet 
egyoldalúan megváltoztatni a szerződés 
feltételeit, nem lehet olyan kifi zetésekre 
kötelezni a beszállítót, melyek nem kap-
csolódnak a termékei értékesítéséhez. Ha a 

termék a vevő telephelyén károsodott, és ez 
nem a beszállító hibájából, gondatlanságá-
ból történt, nem lehet kötelezni a veszteség 
fi zetésére. A beszállító üzleti titkait nem le-
het jogosulatlanul megszerezni, hasznosí-
tani vagy felfedni, ugyanakkor a vevő nem 
fenyegetheti a beszállítót, és nem is alkal-
mazhat ellene megtorló intézkedéseket.

A parlament napirendjén szereplő 
tervezetben az áll, hogy ezekkel a pana-
szokkal az érintettek a Versenytanácshoz 
fordulhatnak, és több száz lejes bírság 
szabható ki a tiltások megszegése esetén.
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A romlandó élelmiszerek beszállítói számára is nagyobb védelmet jelenthet a jogszabály




