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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 11 .§ (12) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(12) E törvény rendelkezéseit az [export visszatérítéssel] export-visszatérítéssel
kapcsolatos eljárásra, valamint a vámhatóság ellenőrzési hatáskörébe tartozó egyes
intézkedésekre a közösségi jogi aktusokban, valamint a külön jogszabályokban
foglaltak figyelembe vételével kell alkalmazni ."

2. A törvényjavaslat 25 .§ (6) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(6) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogosult a nem nyilvános
támogatási adatról az utólagos [vállalatellenőrzések] vállalat-ellenőrzések
végrehajtásáért felelős hatóságot tájékoztatni, ha az intézkedésben való részvétel
utólagos ellenőrzéséhez szükséges ."

A törvényjavaslat 37 .§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik :
(2) A nem ügyfélkapun keresztül elektronikus úton[-1, illetőleg adathordozón teljesített
adatszolgáltatáshoz mellékelni kell az azzal azonos adattartalmú, aláírt iratot is,
kivéve, ha azt legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el .
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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
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3 . A törvényjavaslat 42.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(1) Egyes, az (EMVÁ-ból] EMVA-ból finanszírozott intézkedésekben való
részvételre vonatkozó jogszabály előírhatja, hogy a kérelem befogadásáról szóló
értesítés kézhezvételét követően a kérelemben, illetve a pályázatban meghatározott
támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be ."

4. A törvényjavaslat 71 .§ (1) bekezdés a)-b) pontja az alábbiak szerint változik :

[(1) Az ügyfél ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha az e
törvény, valamint annak felhatalmazása alapján kihirdetett jogszabály szerinti,
továbbá közigazgatási határozatban, hatósági szerződésben meghatározott .-]

„a) bejelentési, [változás-bejelentési] változásbejelentési adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan
adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti,
b) az intézkedésekkel, valamint a [tejkvóta nyilvántartás]tejkvóta-nyilvántartás
működtetésével összefüggésben a jogszabályban előírt bizonylatok kiállítását,
illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, vagy a bizonylatokat az
előírásoktól eltérően állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az
előírásoktól eltérően vezeti,"

5 . A törvény] avaslat 71 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint változik :

„(3) A bejelentkezési, bejelentési, [változás-bejelentési] változásbejelentési,
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztási bírság
megállapításával egyidejűleg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az
ügyfelet - határidő tűzésével - teljesítésre hívja fel . A kiszabott bírság kétszeresét kell
újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező újabb határozatban
előírt határidőt az ügyfél szintén elmulasztja . A kötelezettség teljesítése esetén az e
bekezdés alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető ."

Indokolás

A javasolt módosítások technikai szövegpontosításnak minősülnek .

Budapest, 2007. március 12 .
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