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A Házszabály 94 . § . (1) és (3) bekezdése és 102 . §. (1) bekezdése alapján a mez őgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egye s
kérdéseirő l szóló 2007 . évi XVII . törvény módosításáról szóló T/11143 . sz. törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslato t
terjesztjük elő :

1. A javaslat 1.§-a az alábbiak szerint változik :
„Nem teljesítési bírság

73/A . §

(1) A közvetlen támogatási rendszer keretében közösségi jogi aktus felhatalmazása alapján[az
EMGA-ból finanszírozott] egyes, jogszabályban meghatározott szerkezetátalakítási intézkedésekben
való részvétel feltétele az ügyfél kötelezettség vállalása, hogy a jogszabályban meghatározottak szerint i
mértékbenélőmunka ráfordítást biztosítson .

(2) Az (1) bekezdésben [foglalt] vállalt kötelezettség megszegése esetén az [ügyfél] ügyfelet –a
(3)-(4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –a mulasztással arányos nem teljesítési bírságga l
[sújtható] kell sújtani . A bírság mértékének megállapításánál jogszabályban meghatározottak szerin t
munkaóránként legfeljebb [ezerkettőszáz forint] 4,5 eurónak megfelelő forintösszeg vehető figyelembe .
Az átváltásra a közösségi forrásból nyújtandó támogatásra vonatkozó szabályokat kell megfelel ően
alkalmazni .

(3) A nem teljesítési bírság kiszabásánál a 71 . § (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni .

(4) A nem teljesítési bírság mértéke hivatalból vagy kérelemre a jogszabályban meghatározottak
szerint mérsékelhető , illetőleg kiszabása mellőzhető , ha az ügyfél mulasztását elháríthatatlan küls ő ok
idézte elő és e körülmény fennállását a jogszabályban meghatározottak szerint igazolta .

(5) A nem teljesítési bírság megállapítása nem érinti a késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget . ”

2. A javaslat 2.§-a az alábbiak szerint változik :

„Ez a törvény [2010. január 1-jén] a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba és [2010 .
január 2-án] a kihirdetését követő negyvenhatodik napon hatályát veszti .”
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Indokolá s

A javasolt szövegpontosítás gyakorlatilag a 73/2009/EK tanácsi rendelet 68 . cikk (2) bekezdés c) pontjára
utaló rendelkezést tartalmaz. A szerkezetátalakítási programba bevont szakágazatok körét jogszabály
állapítja meg .

A javasolt szövegpontosítás a bírság kiszabási feltételeinek alkalmazására állapít meg egyértelm űbb
végrehajtási kereteket. A program végrehajtásáért felelős szervezet csak a jogszabályban meghatározott
keretek között lenne jogosult mérlegelésre. Amennyiben a szerkezetátalakítási programban vállal t
feltételek nem teljesülnének, az adott esetben magával vonhatná azt is hogy megsz űnne a közösségi
forrásból biztosítandó többlet támogatás lehetősége is, amit viszont célszerű lenne elkerülni .

Figyelemmel arra, hogy a szerkezet átalakítási program euróban meghatározott közösségi pénzügyi
kerethez kapcsolódik (lásd : 73/2009/EK tanácsi rendelet VIII . mellékletét) ezért célszerű, ha a bírság
kiszabása alapjául szolgáló összeg alapja is euróban kerüljön megállapításra . Az átváltási szabályok
igazodnak az általánosan alkalmazott közösségi jogi normákhoz .

A 2 . pontban javasolt módosítás technikai szövegpontosításnak minősül .

Budapest, 2009 . november 30 .
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