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Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága a szabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1)
bekezdése alapján ,,A, géateehnológiai tevékenységről szóló 1995. évi FII. tárvény
módosításáról" szóló T1é326 szánú tiirvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjeszti elö :

A törvényjavaslat 2$. §--árak (9) és (10) bekezdései a következőképpen módosuljanak :

„(9) A [200ó1 2007 . évben, amennyiben e törvény hatálybalépése és a vetési ídó kőzött
90 nap rnár nem á.11 rendelkezésre, az együtt-termesztés engedélyezési eljárása során a
kóralma legkésőbb a vetés tervezett időpontját megelőző 45. napon kell benyújtani, a
szakhatóságok állásfoglaiásukat 15 napon belül hozzák meg, amely határidő noxn
hosszabbítható - meg . .A termesztési ..hatóság" az előzetes állásfoglalást, amennyiben annak
feltételei fennállnak, a kérelem benyújtásától számított 25 napin belül bocsátja ki, az e
tárvény 20 . §-ával megállapított, a Gtv . 21/C. § (1)-(2) bekezdése szerinti hozzájárulásokat,
valamint a 21/C. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat a kérelem benyújtásától szárnYtatt
40. napig kell benyújtani . A t x7nesztési hatáság határozatát a hozz4játvlasok és nyilatkozatok
benyújtásától számított 5 napon belül hozza meg.

(10) A [2006+1 2007 . évben a géntechnológiával módosított ntSvények szaporítóanyagát

forgalmazónak e tarvény hatálybalépcsétál számított 30 . napon baltil ke11 bejelentenie a
termesztési hatóságnál1 a tervezett forgalmazás e torvény 20 . §-ával megállapított, a Gtv . 211E
§ (1) bekezdése szerinti adatait ."

Bizottsági módosító _iavaslat

l»dokolás

A törvénymódosítás leghamarabb 2007-ben fog hatályba lépni, ezért szükséges az átmeneti
rendelkezések javaslatban szereplő megváltoztatása .

r) R 5 ;,.
Budapest, 2006 . november 14.
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