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Módosító javaslat
az Országgyűlés elnöke részére

helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján, az
egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetésérő l és működtetéséről
szóló T/5883 sz . törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

kívánom benyújtani .

A javaslat 20 . §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul .

/Záró rendelkezések/

20 . §

(1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel [a kihirdetést követő
második hónap első napján] 2013 . január 1-jén lép hatályba .

A hatálybalépés időpontjának módosítására tekintettel

A javaslat 6 .* (1) bekezdés a .) pontjában szereplő 2008-as év 2012-re
A javaslat 6.§ (1) bekezdés b .) pontjában szereplő 2008-as év 2012-re,
míg a 2009-es év 2013-ra

- A javaslat 7 .§ (1) bekezdésében szereplő 2009-2012 közötti
időszakmegjelölés helyett 2013-tól időmeghatározás kerü l
A javaslat 7 .§ (4) bekezdésében szereplő 2009-2012 közötti
időszakmegjelölés helyett 2013-tól időmeghatározás kerül

- A javaslat 15.§ (3) bekezdés a .) pontjában szereplő 2006-os naptári év
2010 naptári évre módosul .
A b.) pontban szereplő 2007-es év 2011-re, míg a c.) pontban szereplő
2008-as év 2012-re módosul .
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A javaslat 15 .§ (4) bekezdésében szereplő 2009-es év 2013-ra módosul .
A javaslat 16.§-ában szereplő 2009-es év 2013-ra módosul .
A javaslat 18 .§ (4) bekezdés a .) pontjában szereplő 2011-es év 2015-re,
míg b.) pontjában szereplő 2012-es év 2016-ra módosul .
A javaslat 21 .§ (2) bekezdés f.) pontjában szereplő 2009-2012 között
időmeghatározás helyett 2013-tól időmeghatározás kerül .

Indokolás

Az összevont gazdaságtámogatásí rendszer (a továbbiakban SPS) bevezetése a z
Európai Uníós tagságunkból adódó kötelezettségünk . Az áttérés bevezetésének
időpontját illetően azonban az egyes tagországok között jelentős eltérések
adódhatnak. Az Európai Unió ezért az újonnan belépett tagországok, köztü k
Magyarország számára megengedi, hogy 2013-ig tovább alkalmazza a z
egyszerűsített területalapú támogatási rendszert, a SAPS-ot .

Az áttérésre tehát nincs külső jogszabályokból fakadó kényszer és a
hatálybalépés elhalasztása lehetőséget ad arra, hogy a magyar agrárérdeke k
figyelembe vételével a gazdatársadalom eldönthesse, milyen el őnyt jelent az
áttérés, illetőleg kellő időt kapjanak az áttérés következményeként kialakul ó
helyzet megfelelő kezelésére.

A SAPS-SPS áttérés 5 millió hektár termőföldet, 1 millió
földtulajdonos és 200 ezer mezőgazdasági termelő helyzetét, sorsát érinti, így
mindenképpen körültekintő és megalapozott döntés meghozatala szükséges . Erre
szolgál az életbe léptetés 2013-ra történő elhalasztása .

Budapest, 2008 . szeptember 22 .

Dr. Turi-Kovács Béla
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