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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági, agrár -
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s
kérdéseirő l szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról szóló T/6753. számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot
terjesztjük el ő :

A törvényjavaslat 48 . §-ának módosítását javasoljuk az alábbiak szerint :

„48 . §
„(1) A Tv . 81 . §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Felhatalmazást kap a Kormány, hogy/
„e) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzéseket végző hatáskörrel rendelkező hatóságot, ”
/rendeletben állapítsa meg./

(2) A Tv. 81 . §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy :
a) a törvény hatálya alá tartozó egyes intézkedések igénybevételével, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással ,
eljárásokkal kapcsolatos részletes szabályokat,
b) a mezőgazdasági vagyoni értékű jogok kiosztásának részletes szabályait, illetve nemzeti tartalékának
mértékét,
c) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadási rendszer felállítására, működésére, valamint a
szaktanácsadók képzettségére vonatkozó részletes szabályokat ,
d) az elháríthatatlan küls ő ok (vis maior) bejelentésével és igazolásával kapcsolatos részletes szabályokat,
e) a helyi akciócsoportok elismerési rendjének részletes szabályait ,

,f) a nemzeti vidéki hálózat felállításával kapcsolatos részletes szabályokat ,
g) az EMVA, illetve az EHA esetén alkalmazandó monitoring részletes szabályait, illetve a monitorin g
indikátorok alapján képzett adatok és az adatok szolgáltatására kötelezettek körét, valamint a monitorin g
adatok szolgáltatásának a rendjét,
h) a pályázati eljárás részletes szabályait ,
i) a MePAR és az ügyfél-blokk kapcsolat nyilvántartásának részletes szabályait ,
j) az intervenciós raktár-regiszter létrehozásával, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatással, eljárásokkal
kapcsolatos részletes szabályokat ,
k) a VINGIS-hez kapcsolódó adatszolgáltatás részletes szabályait ,
1) a szakrendszerek kialakításának részletes szabályait ,
ni) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellen őrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokat,
n) a kölcsönös megfeleltetés végrehajtásához kialakítandó nyilvántartások részletes szabályait,
o) az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott intézkedések esetében a legkisebb, a jogutódlás vagy a
kötelezettség-átvállalás tárgyát képező részt,
p) az elektronikus úton teljesítendő kérelem-, pályázatbenyújtás, valamint adatszolgáltatási kötelezettsé g
eseteit, az elektronikus ügyintézés feltételeit, valamint az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részlete s
szabályokat
rendeletben állapítsa meg .
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(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági, halászati, erdészeti é s
agrár-vidékfejlesztési állami támogatás igénybevételére vonatkozó, törvényben vagy kormányrendeletben ne m
szabályozott feltételeket rendeletben állapítsa meg .
(5) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben az átruházható feladato k
körét rendeletben állapítsa meg, továbbá hogy a 11 . § (10) bekezdése szerinti esetben az igazoló szervet, a z
igazoló hatóságot, az ellenő rző hatóságot, az átruházott feladatot ellátó szervezetet, a közrem űködő
szervezetet, az együttműködő szervezetet, a helyi akciócsoportot és a nemzeti vidéki hálózatot – ha e szervek ,
szervezetek felett az alapítói, illet ő leg irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az államháztartásért felel ő s
miniszterrel egyetértésben, az érintett miniszterrel együttes – rendeletben jelölje ki . "

Indokolás

A tervezet 48 . § (2) bekezdésével kapcsolatos módosító javaslat indoka, hogy összhangot biztosítson a
törvény-tervezet más rendelkezéseivel, biztosítva a törvény végrehajtásához szükséges megfelel ő jogalkotás i
felhatalmazásokat (pl . tervezet 5 . § (2) bekezdésével) .

Herbály Imre
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Budapest, 2008. november 18 .
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