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Bizottsági módosító javasla t
Kövér László
az Országgy űlés elnöke részére
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX.30 .) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján a szakmaközi szervezetekr ől és az agrárpiaci szabályozás egye s
kérdéseir ől szóló T/7674 . számú törvényjavaslathoz a Mez őgazdasági bizottság a következ ő

bizottsági módosító javaslato t
terjeszti el ő:
1 . A törvényjavaslat 7 . §-a a következők szerint módosul:
„7. § (1) Mentesül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáró l
szóló 1996. évi LVII . törvény (a továbbiakban: versenytörvény) 11 . §-ában[-ának hatálya ]
foglalt tilalom alól az elismert szakmaközi szervezet[ek] azon megállapodása, döntése é s
összehangolt magatartása, amely[ek] a tanácsi rendelet 123 . cikk (3) bekezdés c) pontjában ,
illetve (4) bekezdés c) pontjában említett tevékenységek végzésének célját szolgálj[ák]a (a
továbbiakban együtt : szakmaközi megállapodás), ha a z
a) nem befolyásolja károsan a piacszervezés zavartalan m űködését ;
b) nem vezet Magyarország területén a piacok bármilyen formában történ ő
felosztásához;
c) nem vezet a verseny olyan torzulásához, amely nem feltétlenül szükségesa
szakmaközi szervezet tevékenysége révén követett célok eléréséhez ;
d) nem vonja maga után az árak rögzítését, ide nem értve a szakmaköz i
szervezeteknek az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában foglaltakna k
megfelel ő tevékenységét; és
e) nem teremt megkülönböztetést és nem szüntetheti meg a versenyt a szóban forg ó
termékek jelentős részére vonatkozóan .
(2) Az (1) bekezdést csak abban az esetben lehet[kell] alkalmazni, ha[ a)] a
szakmaközimegállapodás[ok]ról[, döntésekről és összehangolt magatartásokról] a
szakmaközi szervezetértesítette[ék] a minisztert,[ ;] és[b)] a[z] valamennyi szükséges tényt ,
adatot tartalmazó értesítés[összes kért információ] kézhezvételét követő két hónapon belü l
al az (1) bekezdés a) és c) pontja tekintetében a minisztere vagy

b)az (1) bekezdésb), d)és e) pontja tekintetében a Gazdasági Versenyhivatal
[bevonásával ]

nem állapította meg, hogy a megállapodás[ok, döntések és összehangolt magatartások] nem
felel meg az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek[az európai uniós vagy nemzeti
jogszabályokkal, illetve a versenytörvénnyel] .
(3) A szakmaközimegállapodás[ok, döntések és összehangolt magatartások] a (2)
bekezdésben[ b) pontjában] meghatározott időtartam[szak] lejártáig nem léptethető [k]
hatályba.
(4) A (2) bekezdés szerinti értesítésnek tartalmaznia kell a szakmaközi megállapodás
szövegét, illetve pontos tartalmát, valamint annak – szükség szerint piaci adatokka l
alátámasztott – indokolását . A miniszter a hiánytalan értesítést nyolc napon belül megküldi a
Gazdasági Versenyhivatal részére .
[Nem vonatkozik az (1) bekezdés azokra a megállapodásokra, amelye k
a) Magyarország területén a piacok bármilyen formában történ ő felosztásához
vezethetnek ;
b) károsan befolyásolhatják a piacszervezés zavartalan m űködését ;
c) a verseny olyan torzulásait okozhatják, amelyek nem feltétlenül szükségesek a
szakmaközi szervezet tevékenysége révén követett közös agrárpolitikai célok eléréséhez ;
d) maguk után vonják az árak rögzítését, ide nem értve a szakmaköz i
szervezeteknek a tanácsi rendeletnek megfelel ő tevékenységét ;
e) megkülönböztetést teremthetnek vagy megszüntethetik a versenyt a szóba n
forgó termékek jelent ős részére vonatkozóan.]
(5) [Amennyiben]Ha a miniszter vagy a Gazdasági Versenyhivatal – a (2) bekezdé s
a),illetveb)pontja szerinti hatáskörükben – a (2) bekezdésben[ b) pontjában] említett két
hónapos időtartam lejártát követően [a miniszter azt ]állapítja meg, hogy az (1) bekezdésben
meghatározott valamely feltétel nem áll fenn, határozatában megállapítja, hogy az (1 )
bekezdés szerinti mentesülés kedvezménye a jövőre nézve nem vonatkozik a szakmaköz i
megállapodásra[ alkalmazására vonatkozó feltételek nem teljesültek, akkor határozato t
hoz, amelyben megállapítja, hogy a versenytörvény 11 . §-át alkalmazni kell a szóban
forgó megállapodásokra, döntésekre vagy összehangolt magatartásokra] .
(6) Ha az értesítésben a szakmaközi szervezet valótlan adatokat szolgáltatott, fonto s
tényt elhallgatott vagy egyébként visszaélt az (1) bekezdés szerinti mentesülés
kedvezményével, a mentesülés kedvezménye a megállapodás létrejöttére visszaható hatállya l
megvonható .
[(6)](7) Több évre szóló megállapodás[ok] esetében a (2) bekezdés szerinti értesítést–
a megállapodás változatlansága esetén – elegend ő az első év vonatkozásában megtenni[az
első évben tett értesítés érvényes a megállapodás következ ő éveire is] .
(8) A Gazdasági Versenyhivatal e § szerinti eljárására a versenytörvényneka
hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásra vonatkozó szabályait kell megfelel ően
alkalmazni azzal, hogy az (5) bekezdés szerinti esetben bírság kiszabásának nincs helye .

A (2) bekezdés szerinti id ő tartamot a Gazdasági Versenyhivatal (2) bekezdés b) pontj a
szerinti döntése tekintetében az értesítésnek a Gazdasági Versenyhivatalhoz történ ő
beérkezését követő naptól kell számítani .
(9) A miniszter és a Gazdasági Versenyhivatal az e § alkalmazásával hozot t
döntéseiről kölcsönösen tájékoztatják egymást ."
Indokolá s
A törvényjavaslat pontosítása szükséges eljárási szabályok lefektetésével anna k
érdekében, hogy a szakmaközi szervezet megállapodásának versenyjogi megítélés e
hatékonyan és eredményesen lefolytatható legyen .
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