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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése,
valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a szőlőtermesztésről és a
borgazdálkodásról szóló T/6563 . számú törvényjavaslathoz - a 72., 65 ., 68.,
71 .,és a 69. számú módosító javaslatokhoz kapcsolódóan - a következő

módosító javaslatokat

terjeszti elő :

1 . A Bizottság a törvényjavaslat 10 . § (1) bekezdésének következő
módosítását javasolja :

„(1) Magyarországon az 1996 . május 1 . óta eltelt időszak alatt engedéllyel
végzett ültetvénykivágások alapján újratelepítési jog áll fenn . A kivágási
engedéllyel rendelkező termelő újratelepítési jogát a kivágástól számított
nyolcadik borpiaci év (augusztus 1-július 31 .) végéig jogosult felhasználni . Az
ezen időszak alatt fel nem használt újratelepítési jogok az országos nyilvántartás
(telepítési jogtartalék) részét képezik, melyet az MVH Központi Hivatala vezet .
Az újratelepítési jogra, az úi telepítési jogra, valamint a telepítési jogtartalékra
vonatkozó részletes szabályokat a miniszter rendeletben határozza meg ."

Indokolás

A módosító javaslat azt teszi egyértelművé, hogy a nyolcadik borpiaci év
végéig a termelő használhatja fel az újratelepítési jogot, ami ezt követően kerül a
központi jogtartalékba .
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2. A Bizottság a törvényjavaslat 13 . § (3) bekezdésének következő
módosítását javasolja :

„(3) MA. minőségi bor - ha a borvidéki rendtartás nem rendelkezik-
legfeljebb 100h1/ha bor hozamú ültetvényről származhat, kivéve, ha az utolsó öt
év borvidéki termésátlaga ezt meghaladja és a borvidéki rendtartás ezt
szabályozza. A borvidéki rendtartás sem állapíthat meg azonban 120 hl/ha-ná1
magasabb hozamszintet."

Indokolás

A módosító javaslat pontosítja a 86 . sorszámú módosító javaslat szövegét .

3 . A Bizottság a törvényjavaslat 32 . § (4) bekezdésének következő
módosítását javasolja :

(4) Must, bor és borászati termék közfogyasztásra csak akkor hozható
forgalomba, ha azt tételenként az OBI, vagy külön jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő szervezet e törvény, valamint végrehajtási rendelete
alapján kémiailag és érzékszervileg előzetesen megvizsgálta, minőségét
megállapította, és megfelelőnek minősítette . Az OBI a minősítés[ről
határozatot hoz .] alapján határoz a forgalombahozatali engedély kiadásáról . Az
OBI a határozatot [- meghozatalát követő harminc napon belül - a bor
származási bizonyítványát kiadó hegyközségi tanácsnak tájékoztatás és
ellenőrzés céljából megküldi.] a bor származási bizonyítványát kiadó
hegyközséggel is közli .

Indokolás

A rendelkezés lehetővé tenné, hogy a bor minőségi vizsgálatát, illetve
minősítését ne csak az OBI végezhesse, hanem más olyan szervezet is amely a
miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel . Ugyanakkor az
engedélyezési jogkör marad az OBI-nál, csak az engedély kiadásának feltételét
jelentő vizsgálat, illetve minősítés az, amit más szervezet is elvégezhet .

Budapest, 2004 . március 18 .

r. Magda Sándor
elnök
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