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Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

E törvény szabályozza :

L1) a) az állat - ideértve a vadon élő állatot is - tartásának, tenyésztésének,
szaporításának, szállításának, forgalmazásának, levágásának, leölésének, az élelmiszer
(a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004 . évi XVIII. törvény hatálya alá
tartozó termékek kivételével) előállításának, tárolásának, szállításának,
forgalmazásának, az állati eredetű melléktermék előállításának, feldolgozásának,
ártalmatlanításának (a továbbiakban együtt : állati eredetű melléktermék kezelése),
gyűjtésének, tárolásának, szállításának, forgalmazásának, felhasználásának, a
takarmány előállításának, tárolásának, felhasználásának, szállításának és
forgalmazásának állat-egészségügyi és higiéniai feltételeit ;

b) az állat egészségének megőrzésére, egészségi állapotának vizsgálatára, az
állat gyógyítására vonatkozó követelményeket ;

c) állatgyógyászati termék forgalomba hozatalát, az állatgyógyászati
készítmény gyártását, gyakorlati kipróbálását, forgalmazását, tárolását, felhasználását,
az állatgyógyászati készítmény hatóanyagának gyártását ;

d) az állat-egészségügyi laboratóriumi tevékenységet ;

- i's Hivatala

ze : 2005 NOV 2 4,

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „az állat-egészségügyről" szóló T118209 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolom :

77 1 . §

Módosító iavaslat



e) az állatbetegségek kórokozóival (a továbbiakban : kórokozó) folytatott egyes
tevékenységeket; valamint

fi az a)-e) pontokban foglalt tevékenység e törvény szerinti engedélyezését,
állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, -biztonsági, takarmány-higiéniai, -biztonsági
ellenőrzését, a fertőzés-közvetítő anyagoknak és eszközöknek járványügyi és higiéniai
szempontból történő ellenőrzését .

(2) Az állattenyésztésre, az állatok védelmére és kíméletére, az élelmiszer és
takarmány előállítására, tárolására, felhasználására, szállítására, forgalmazására,
valamint az állatorvosi szolgáltató tevékenység gyakorlásának feltételeire vonatkozó
külön jogszabályok rendelkezéseit az e törvényben foglalt előírások
figyelembevételével kell alkalmazni ."

Indokolás

A korábbi szabályozás szerinti (2) bekezdés visszahelyezendő, különben az ellentmondások
nem föloldhatóak . Erre példa a jelenlegi madárinfluenza esete is, amikor az állategészségügyi
szolgálat csak megkésve és messze nem azzal a hatékonysággal tudott megszólni egy olyan
esetben, mely jelentős gazdasági kárt okozott . Jelenleg az élelmiszer-biztonságról szóló
törvény is okolttá teszi, hogy a hasonló területre vonatkozó törvények között a prioritás
meglegyen .

Budapest, 2005 . november 24 .

engyel Zoltán
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