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Érkezett : 2007 MARC 13.

Tisztelt Elnek Asszonyi

A Házszabály 94. §-ének (1) bekezdése, valamint 102. §-ének (1) bekezdése alapján az egyes
agrár tárgyá tőrvények módosításiéról szóló T11971 . számú tőrvéuyjavaslathoz a
következő

mádosít6 javaslatot

nyújtjuk be :

1. A törvényjavaslat 20. §-ében a n: vényvédelennről szóló 2000. évi XXXV. torvényt (a
továbbiakban: Ntv.) a kővetlrez8 új (1) bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni, egyidejűleg a §-
nak az Ntv . 7. § (5) bekezdését módosító rendelkezésének szövege (2) bekezdésre változik :

(1) A nö~ódolemről szóló 2000 . éví XXXV. törvény ( a továbbiakban. Ntv.) 5. §
(3) bekezdése helyébe a következS rendelkezés lép .-

.

	

nóvényvédelemrél szőlő 2000. évi XXXV. torvény (a továbbiakban. Ntv.) 7. §
(5) bekezdése helyébe a kővetkező rertdelkczcs Iép .1

„(3) A f!-kihasználó kőteles az adott év június 30 . na jgaz ingatlanon a parla, fíi,
v" bimbó 'a1

	

ását m ;y dáI uzni és ezt az áll : otot a e •e •=ció időszak vé éi

Bizottsáei m6dosít6iavaslat

A földhasználó kötelezettségének fenolögia szempontjából tő7rtén& pontosítását
javasoljuk, ugyanis a virágbimbók megjelenése előtti védekezés lehetővé teszi annak
elkerülését, hagy a virágzó állomány kaszálásával fokozott pollenterhelést idé=űnk elő.
Továbbá az eléírás kötelezettséget jelent arra, hogy a közérdekű védekezést a pollen zónás
racgkmdése előtt kell elvégezni.

2. A törvényjavaslat 26. §-ában az Ntv . 401A. §-sal való kiegészítésének elhagyását
javasoljuk, a törvényjavaslat számozása értelemszerűen módosul:

[Az Ntv. a kővetkező 40/A. §-sal egészül Iki:
„401A. § A termésnévelő anyagokra crtelemszcrden alkalmazni kell a 15. § (5)

bekezdésének a) pontját •»7
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Indokolás

Nem indokolt a termésnővel8 anyagukra értelemszerűen alkalmazni az Ntv. 1 S . § (5)
bekezdésének a) pontját, mert az organikus gazdálkodásban jellemzc on természet azonos
anyagokat használnak növényvédelmi célra, valamint a termém<>veló anyagok és egyéb
növénykondicionáló szerek komplex hatásmechanizmusára (hatóanyagára) tekintettei .

Budapest, 2007 . március 13.
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