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Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 . (IX.30.) OGY határozat 94 . (1 )
bekezdése alapján „a szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes
kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII. törvény módosításáról” szóló T/8679 . számú
törvényjavaslathoz a következő a kővetkező

bizottsági módosító javaslato t

terjesztem elő :

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

„1. A szakmaközi szervezetekről és az agrárpiaci szabályozás egyes kérdéseirő l
szóló 2012 . évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban : Szakmaközi tv .) a következő 18/A. §-sal
egészül ki :

„18/A. § (1) Mezőgazdasági termék vonatkozásában nem állapítható meg a
versenytörvény 11 . §-ában meghatározott tilalom megsértése, ha a versenytörvény 11 . §-a
szerinti megállapodásból eredően a gazdasági verseny torzítása, korlátozása vagy
megakadályozása a gazdaságilag indokolt, méltányolható jövedelem eléréséhez szüksége s
mértéket nem haladja meg, és e jövedelem megszerzését ő l a megállapodás által érintett pia c
szereplője nincs elzárva,	 továbbá az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101 ..
cikkének alkalmazására nem került sor .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt mentesülési feltételek fennállását a miniszter állapítj a
meg .

(3) A versenytörvény 11 . §-ában szereplő tilalom mezőgazdasági tennék
vonatkozásában történ ő megsértésének vizsgálata során a Gazdasági Versenyhivatalnak a
míniszter (2) bekezdés szerinti állásfoglalását be kell szerezni, és az abban foglaltak alapján
kell eljárnia . A miniszternek az állásfoglalását a Gazdasági Versenyhivatal megkereséséne k
beérkezésétől számított hatvan napon belül kell kiadnia, amely id őtartamra a Gazdaság i
Versenyhivatal az eljárását felfüggeszti .
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(4) Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását felfiig ggeszti a 11 . §-ba ütköző olyan
megállapodás vagy az Európai Unió Működésérő l szóló Szerződés 101 . cikkébe ütköző olyan
versenytársak közötti megállapodás vagy összehangolt magatartás esetén, ahol az t
mezőgazdasági termék vonatkozásában követték el . Ez esetben az eljáró versenytanács
határidő tűzésével felszólítja a megállapodásban vagy összehangolt magatartásban résztvev ő
feleket, hogy magatartásukat hozzák összhangba a jogszabályi rendelkezésekkel . A határidő
eredménytelen elteltét követően az eljáró versenytanács bírságot szab ki . '

Icadokolás

A törvényjavaslat pontosítása szükséges annak egyértelm űvé tétele érdekében, hogy a
hazai törvényi szabályozás alkalmazására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben nem
kell uniós jogi aktus alapján eljárni . A közösségi jog primátusából eredően a tagállam
szabályozása nem írhatja felül az uniós rendelkezéseket, a közösségi jog érvényesülésének
ugyanis elsőbbséget kell adni . Amennyiben azonban a magyar törvényi rendelkezések
alkalmazásáról van szó, a törvényalkotási hatáskörrel rendelkező Országgyű lés szabadon
állapíthatja meg a magyar jog tartalmát, és biztosíthatja a törvényjavaslat célja szerint i
mentesülési feltételrendszert. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101 . cikke
tartalmazza a megállapodások és összehangolt magatartások tiltott körének felsorolását . Ezek
esetében azonban alapvető feltétel, hogy a tilalom arra a magatartásra terjed ki amely hatássa l
lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a bels ő piacon
belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása . E feltétel fenn nem állása esetén
nem kerül sor az uniós versenyszabályok alkalmazására .

Budapest, 2012 . október 17 .
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