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Dr. Szili Katalin
az Országgyűléss elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnők Asszonyl

ki.

/AZ MJW az Üg,Y,fél azonosítása, a támogatási , ogo uttság megá[lapít sa
eéU bói adatokat vesz W

Iromám,, -) (~,68a-I9 .

1

A Mezógazdasagi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsoládc eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel c sszefüggv
torvénye-iódositásokról szóív 2003. évi L~£ 11 . törvény módosításáról siló
T/1 2682. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtja be :

l . A törvényjavaslat a következő új 2. §-al egészül ki, egyidejűleg a további .. § -
ok számozása értelemszerűen változik :

„2. Atörvény3 . +-a akövetkező m)ponttal egészülkíz

Sizottsáeimódosítóiavaslat

„m) személvazvnoszi adat:természetes személt családi és utóneve, születési .
esaládí és utóneve, anyu születési családi és utóneve, születési helye és ideie,
laklielvye

2. A törvényjavaslat 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(2. §

(1) A törvény 6. §-ának (5) bekezdése a következe ji ponttal egészül
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,,j) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények
szerinti előállaásáról, forgalmazásiról és Jelölésér~l szóló 14011999. (1X. 3.)
I .orran. rendelet szerint elismert őkolögiai termelést ellenőrző szervezetektől
az általuk nyilvántartott termelők nyilvántartásaiból ."

(2) A törvény G. §-ónak (7)-($) bekezdése heiyébe a kö'vetkezó
rendelkezések lépnek :

„(7) Az MVH megkeresésére az állami adóhatóság adatot szolgáltat a
megkeresésben megjelölt adózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott,
hatvan napot meghaladó, lejárt esedékességű köztartozásának ősszegéről,
vagy arról a tényről, hogy az aáózóaak ilyen tartozása nines . A
megkeresésnek tartalmaznia kell az érintett adózár adószámát vagy
adóazonosító jelét. Az adatszolgáltatás módját, idc pontját és gyakoriságát a
két szerv megállapodásban rögzíti.

(S) Az MV11 .az (X) és (2) bekezdések alapjen általa kezelt adat 11ományokat
egymással, valamint az (5) és a (7) bekezdések alapján átvett adatokkal a
feladatkörében végzendő ellenorzás céljából összevetheti_)

2,
(1) A fórvény 6 . ~-a (2) bekezdése a következő új h) ponttal e észül ki .

14z.rY1'YH adatkezelői 1ozokkal és kötelezettségekkel rendelkezik a. következő
nyilvántartások tekintetébene

,1h) az agrár ,de rninimis" nyilvántartási rendszer_"

(2,)A törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép_

..(3) Az MVH a (2) bekezdés szerinti adatbázisokban szerephi személves
adatcskat az ügyfélnek az adatállQmánnval üsszeRigg4 tevékenységével
kapcsolatos áriatettségéin, illetálea a támogatási korlátozás forMállásái.g
kezelheti, ezen túl csak addig, az idtPontig, ameddig az más ókío nak va"
topos érdekének érvényesítéséhez szüksép-es . _ A 41. . ..hant esetében a cél
meizielölésévell a nyílvántartásí rendszer, adattartalmát írásbeli kérésre az MVH
a Fóldművelésú yi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelkezésére boesátia .'x

(3)A torvény 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Az MVH.a (2) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével kapcsolatos
technikai feladatok ellátásával adatfeldolgozót bízhat meg,
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(4) A tőrvény 6. §-ának ( bekezdésének bevezeti stove rg=esze és h pontja
helyébeakővetkező rendelkezések létnek .

„(5) Az.MVH a támogatási jogosultság megállapítása céliábál adatokat vesz át"

„h) a különfogszabályszerint elismert ©kológiai termelést ellenőrző
szervezetektől az általuk nyilvántartott termelők nyilvántartásaiból ."

(5) Atőrvény 6. §-ának (7) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép és
ewyideidlegúi(8) és (9) bekezdésekkel egészül ki :

„(7)Az X= megkeresésére az állami adóhatóság adatot szolp-áltata
megkeresésbenmeg'Ielőltadózónak az állami adóhatóságnál nyilvántartott,
hatvan napot meghaladó, lejárt esedékességű köztartozásának összegéről, va v
arról a tényről, bozv az adózónak ilyen tartozó-sa nincs . A megkeresésnek
tartalmaznia kell az érintett ad6zá adószámát vagy adóazonosító felét . Az
adatszolizáltatács módfát, időpontját és gyakoriságát a két szerv megállapodásban
rögzíti-

(8) Az NfiJH az (7 ) és (2) bekezdések alapján általa kezelt adatállcsxx ányokai
cUmással, valamint az(5),_(7) és (9) bekezdések alá-plán átvett adatokkal a
feladatkörében végzendő eÍlcnőrzés céliáböl ásszevetneti.

f9) A porárok személyi sásfainak és lakcímének nyilvántartásának
adatbázisábólaz ügyfél abban szereplő személyazonosító adatait-azonosítás és
f ogosultság megállapítása célfából-átveszi."

3. A törvényjavaslat a kővetkező új 4 . §-al egészül ki, egyidejűlegg a további -
ok számozása értelemszerűen változik

A törvény $. § (5~ bekezdése i~ pontfa helyébe a következd rendelkezés lép :

n esTcillWzadcísnak tartalmaznia kell l~ülőnüsen,-1

- i) a személvazonositc adatok kivételévet a delegált feladat elvégzése érdekében
átadott vagy átadásra kerülő személyazonosítói adatnak nem minősiilö adatok
kőrét és azok védelmét."
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Indokolás

A módosítással összhangba kerül a tc>rvényjavaslat és a személyes adat€ck
védelméről és a közérdekín adatok nyilvánosságárét száléi 1992 . égy,=i LX.i€I .
törvény:

Az agrár ,,,de mininús" (csekély c sszegü) támogatások esetében nincs
crngedélyoztetési kőtelezettsége hazánknak az Európai Bizottság irányában .
Biztosítani kell azonban, hogy ezen a jogcímen bármely 3 éves időszakban
bármely vállalkozásnak nyújtott támogatások összege nem haladja meg a 3 ezer
eurót, illetve a mezőgazdasági és halászati „de minimis" támogatások kumulált
összegeti a vonatkozö közösségi rendelet 1. és 11. Mellékleteiben meghatározott
összeghatárokat . A fentiek biztosításához olyan nyilvántartási rendszert kell
vezetni, amely alkalmas ezen feltételek betartásának ellenőrzéséhez .

Budapest, 2005_ február 16 .
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