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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valamint 102. §-ának (1) bekezdése alapján a
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó e járás egyes kérdéseiről szóló T12082 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Javasolom a törvényjavaslat 26 . §-a (3) bekezdésében az o) és p) pont elhagyását, ezzel
egyidejűleg a(3) bekezdés pontjainak jelölése megfelelően változik :

„(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az intézkedések végrehajtása során az
abban foglalt feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellenőrzése céljából adatokat vehet
át :

a) a vámhatóság által kezelt adatbázisból,

b) a külkereskedelmi államigazgatási szerv által kezelt importengedély nyilvántartásból,

c) a szőlőültetvény-kataszterből,

d) az Egységes Nyilvántartási és Azonosító Rendszerből [ENARj,

e) az Országos Erdőállomány Adattárból,

f) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,

g) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer Nyilvántartásából,

h) a külön jogszabály szerint elismert ökológiai termést ellenőrző szervezet által vezetett, az
ökológiai gazdálkodással összefüggő nyilvántartásból,

i) a vetőmag-nyilvántartási rendszerből,

j) a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból,

k) a cégnyilvántartásból,
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1) az ingatlan-nyilvántartásból,

m) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából,

n) az Országos Halászati Adattárból,

[o) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság adatbázisából,

p) az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését ellenőrző közigazgatási szerv által
kezelt adatbázisból,]

q) o) az ügyelet megillető támogatási jogosultságot tartalmazó nyilvántartásból,

o E az 1. és 11 . Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó információs rendszerekből ."

Indokolás

A módosító javaslat elhagyásra javasolja azon adatok adatátvételére vonatkozó
rendelkezéseket, amelyekhez való hozzáférés közvetlenül biztosított más törvényekben deklarált
szabályok alapján . Figyelemmel arra, hogy a munkaügyi és munkavédelmi hatóság által vezetett
nyilvántartásnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvényben, valamint az
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvényben
meghatározott adatai nyilvánosak, és az érintett hatóságok honlapján mindenki számára
közvetlenül elérhetőek, indokolatlan e hatóságok számára a Javaslattal külön adatátadási
kötelezettséget is előírni .

Budapest, 2007 . március 5 .
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