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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági, agrür-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz is egyéb intezkedcsekhcz k*pcsolbdá eljárás egyes
kérdéseiről szóló T/2082 . számú törvényjavaslathoz az OrszággyOlés Mezőgazdasági
Bizottsága alábbi

~tnödoSítá j avasiatot

terjeszti elö:

1 . AA törvényjavaslat 5 .§-a az alábbi e) ponttal egészül ki :

[A piaci szereplók gazdálkodása kiszárnáthatöságanak érdekben biztosítani kell,
hagy.]
„e) az átlagosnál kisebb gazdasági er©vel rendelkező piaci szereplók szániéxa is elérhetőek
legyenek a versenyképessé valásukboz szfikséges támogatások."

Indokolás

A javasolt kiegészítés azt az agrárpolitikai célkitf9zést fogalmazza meg, hogy az átlagosnál
kisebb gazdasági erővel rendelkező piaci szereplók £zöm sajátos támogatass konstrukciók
kidolgo7A-fival is biztosítani kell a kibontakozás lehetőségét .

2. A törvényjavaslat 11 .§-a az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki :

„(13) A Kormány az agrárlwlitilcáéart fotelos miniszter titánn az agrárgazdaság fejlesztéséről
szóló 1997. évi CXIV. törvény 2. §Aban foglaltak szerint évente beszámol az
Országgyűlésnek a tőrvény hatálya alá tartozó intézkedések vcegrebajtásáról ."

Indokolás

A javasolt kiegészítés az Országgyűlés ellenorzó szerepét kívánja erősíteni .

Bizottsági módosító iavaslat
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3. A törvényjavaslat 14.§ (1) bekezdése az alábbi g) ponttal, egészül ki

[(1) A miniszter irányító hatósági jogkarének gyakorlásra sorón.I
„g) felei a partnerség elvének közősségi jogszabályok szerinti érvényesüléséért ."

Indoko s

A javasolt kiegészítés kűlón is a núniszter feladatává teszi a partnerség elvértek gyakorlati
érvényesítését, amely kiterjed nem csalt a monitoring tevékenységre, hanem általában a civil
szervezetekkel, valamint más ónkormányzati és egyéb szervezetekkel való kapcsolattartásraa
is .

Budapest, 2007. március 13.

Font Sándor
elnok
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