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Hivatala

Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Mezőgazdasági bizottság – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II . 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – „a mezőgazdasági termelést
érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények
módosításáról"szóló T/1273 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, részletes
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 12 . §-ának a következő módosítását
javasolja :

„12. §

Az Mkk. tv . 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„27. § Ez a törvény
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáró l
és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2oo6/EK és a 378/2oo7/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2oo3/EK rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló
2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 70. cikke ,
b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáró l
és a mezőgazdasági termel ők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III . címében előírt egységes
támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáró l
szóló 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet,
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c) a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtot t
állami támogatásokról szóló, 2014—2020 időszakra vonatkozó európai unió s
iránymutatás a természeti katasztrófák által a mez őgazdasági ágazatban okozott
károk helyreállításához nyújtott támogatásról szóló 1.2.1.1 . és a természeti
katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek
ellentételezésére nyújtott támogatásról szóló 1.2.1.2 . alfejezetei, és
d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtand ó
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2oo5/EK tanácsi rendelet hatályon kívü l
helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanács i
rendelet termény-, állat- és növénybiztosításról szóló 37 . cikke[, és
e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2oo5/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2013 . december 17-i 1305/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet [végrehajtásáról szóló, 2014	 -i
. . ./ . . ./EU rendelet]
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg ."

INDOKOLÁS

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslatban hivatkozott uniós jogi aktus ez idáig ne m
került kihirdetésre, így annak a törvényjavaslatban történő hivatkozása sem indokolt .

Budapest, 2014 . október 15.

Tisztelettel :
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Horváth István
helyettesítő alelnök
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