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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a
nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló T/6686.
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatoka t

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„Általános rendelkezések

1 . §

(1) A törvény célja a mezőgazdasági termelők befizetéséből és az állam ezzel legalább
azonos összegű költségvetési támogatásából keletkez ő pénzügyi forrás létrehozása, amely a
befizető mezőgazdasági termelők körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésér e
(a továbbiakban: kárenyhítő juttatás) szolgál .
(2) A kárenyhítő juttatással kapcsolatos egyes feladatokat az agrárkár-enyhítési szerv ,
valamint az agrárkár-megállapító szerv látja el .
(3) Az agrárkár-enyhítési szerv eljárására — [ide értve]ideértvea kárenyhítő hozzájárulás
meg nem fizetésével kapcsolatos eljárást is — a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési ,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII . törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) I., III ., IV., VI . és
VII. fejezeteiben, valamint a 77-78 . §-ában foglalt, a mezőgazdasági és vidékfejlesztés i
támogatási szervre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni .”

2. A törvényjavaslat 6 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„6•§
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(1) A kárenyhítési hozzájárulás mértéke

	

a kárenyhítési

	

hozzájárulás
fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő használatában levő :

a) szőlő és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként 2 000 forint ,
b) egyéb termőföldterület után évenként és hektáronként 800 forint .
(2) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő a

kárenyhítési hozzájárulás (1) bekezdés szerint kiszámított összegét a tárgyév június 30-ái g
banki átutalással, a befizető azonosítására alkalmas módon, a regisztrációs szám és az
adószám[,] vagy az adóazonosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkárenyhítés i
szerv külön jogszabályban meghatározott számlájára . Határidőben történő befizetésnek
kizárólag az agrárkár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírt össze g
tekinthető .

(3) A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtand ó
köztartozásnak minősül. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az
eljárási tv. 58-62. §-ában foglaltakat kell alkalmazni ."

3 . A törvényjavaslat 11 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„11 . §

(1) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezőgazdasági termelő elemi
csapás esetén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján kiszámított kárenyhít ő juttatási
igényének az EK-Szerződés 87 . és 88. cikkének a mez őgazdasági termékek el őállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006 . december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet 11 . cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%- os ,
kedvezőtlen adottságú területeken 90%-os mértéke szerinti kárenyhít ő juttatásra jogosult.
Amennyiben a rendelkezésre álló összes kárenyhítési hozzájárulás és költségvetési
támogatás együttes összege nem fedezi a tárgyévben maximálisan adható összes kárenyhít ő
juttatás összegét, úgy a kárenyhítő juttatás mértékét az adott évben valamennyi kárenyhítő
juttatást igénylő termelőnél arányosan csökkenteni kell .

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv kárenyhítési kötelezettsége legfeljebb az (1) bekezdé s
szerinti juttatásnak a biztosító által – a 9 . (4) bekezdése szerinti biztosítási szerz ődés
alapján – nem fedezett részére terjed ki .”

4 . A törvényjavaslat 13 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„13 . §

(1) A miniszter döntése alapján a 11 . § (1) bekezdése szerinti kárenyhít ő juttatás
összegébő l, annak legfeljebb 90%-áig a tárgyévben előleg fizethető ki .

(2) Amennyiben a kárenyhítő juttatás [előleg összege] előlegösszege a véglegesen
megállapított kárenyhítő juttatást meghaladja, a különbözetet az agrárkár-enyhítési szer v
határozatában foglaltak szerint harminc napon belül vissza kell fizetni . A határidőben vissza
nem fizetett előleg adók módjára behajtandó köztartozásnak min ősül.”
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5. A törvényjavaslat 16. §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

l6. §

Ez a törvény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek el őállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő
alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006 . december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet 11 . cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg, és a kárenyhítő juttatás feltételei megfelelnek e rendelet 11 . cikke szerinti
kedvezőtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás igénybevétele valamennyi
feltételének.”

Indokolás

A magyar helyesírás szabályaira figyelemmel javasoljuk a nyelvhelyességi korrekció k
elvégzését .

Budapest, 2008. november 25 .

Fon Sándor
elnök
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