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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése „A géntechnológiai
tevékenységről szóló 1998 . évi XXVII. törvény módosításáról" szóló T/826 . számú
törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 12 .§. az alábbiak szerint változzon :

„A Gtv. 11 . §-át megelőző alcím és a 11 . § helyébe a következő alcím és rendelkezés
lép :

„A nem forgalomba hozatali célú kibocsátás felülvizsgálata

11 . § (1) A hasznosítónak a nem forgalomba hozatali célú kibocsátási engedély érvényességi
időtartama alatt minden évben legkésőbb a kibocsátás befejezését - géntechnológiával
módosított magasabb rendű növények esetén a betakarítást - követő 30 . napig jelentést (a
továbbiakban : éves jelentés) kell benyújtania a géntechnológiai hatósághoz a külön
jogszabály szerinti formában, a külön jogszabályban és az engedélyben meghatározott
tartalommal . Amennyiben a hasznosító az engedélyezett tevékenységet a következő évben
nem kívánja folytatni, az éves jelentéshez mellékelnie kell egy erről szóló nyilatkozatot,
valamint információt kell szolgáltatnia a géntechnológiai hatóság részére arról, hogy az
engedélyezett tevékenységgel véglegesen felhagy, vagy az engedély érvényességi idején belül
egy meghatározott későbbi időpontban kívánja azt folytatni . Ez utóbbi esetben a
hasznosítónak a kibocsátás folytatásáról annak megkezdése előtt 30 nappal tájékoztatnia kell a
géntechnológiai hatóságot .

(2) A géntechnológiai hatóság és szakhatósé minimálisan a kelés és virá zás idő ont aiban
területi bejárás alapján és az éves jelentés alapján a nem forgalomba hozatali célú kibocsátást
felülvizsgálj a .

(3) A géntechnológiai hatóság az éves jelentést, illetve az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot
véleményezés céljából megküldi a Géntechnológiai Bizottságnak és az engedélyezési
eljárásba bevont szakhatóságnak . A Géntechnológiai Bizottság a jelentéssel kapcsolatos
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véleményét, valamint az engedély esetleges módosítására vagy visszavonására vonatkozó
véleményét a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül a géntechnológiai hatóságnak
megküldi .

(4) Ha a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy az engedély megadásakor figyelembe
vett feltételek, illetve körülmények megváltoztak, a géntechnológiai hatóság a
Géntechnológiai Bizottság véleményének beszerzését követően az engedélyt módosítja . Ha
azonban a megváltozott feltételek, illetve körülmények folytán az engedély megadásának
feltételei már nem állnak fenn vagy a kibocsátás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak,
illetve nem tesz eleget az engedélyben foglaltaknak, a géntechnológiai hatóság a
Géntechnológiai Bizottság véleményének beszerzését követően az engedélyt visszavonja ."

Indokolás

Az éves jelentés alapján, papíron az ebbéli kibocsátás felülvizsgálata nem lehetséges, az csak
területi bejárással biztosítható .

Budapest, 2006 . október 12 .
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