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1 . §

A szakmaközi szervezetekrő l 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 ől a megállapodás által érintett piac
szereplője nincs elzárva, továbbá az Európai Unió M űködéséről szóló Szerződés 101 .
cikkének alkalmazására nem került sor.

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

(3) A versenytörvény 11. §-ában szereplő tilalom mezőgazdasági termék
vonatkozásában történő megsértésének vizsgálata során a Gazdasági Versenyhivatalnak a
miniszter (2) bekezdés szerinti állásfoglalását be kell szerezni, és az abban foglaltak alapjá n
kell eljárnia. A miniszternek az állásfoglalását a Gazdasági Versenyhivatal megkeresésének
beérkezésétől számított hatvan napon belül kell kiadnia, amely időtartamra a Gazdaság i
Versenyhivatal az eljárását felfüggeszti .

(4) Az eljáró versenytanács a bírság kiszabását felfüggeszti a 11 . §-ba ütköző olyan
megállapodás vagy az Európai Unió Működéséről 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 résztvevő
feleket, hogy magatartásukat hozzák összhangba a jogszabályi rendelkezésekkel . A határidő
eredménytelen elteltét követően az eljáró versenytanács bírságot szab ki ."

2 .

A Szakmaközi tv. a következő 21/A. §-sal egészül ki :

,,21/A. E törvénynek a szakmaközi szervezetekr ől és az agrárpiaci szabályozás egyes
kérdéseiről szóló 2012. évi CXXVIII . törvény módosításáról szóló 2012. évi . . . törvénnyel (a
továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a Módtv . hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben és megismételt eljárásokban is alkalmazni kell .''

3 . §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ader János

	

Lezsák Sándor
köztársasági elnök

	

az Országgyűlés alelnöke

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 19-i ülésnapján fogadta el .
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