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A Mezőgazdasági Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése
alapján "az állat-egészségügyről" szóló T118209 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

nyújtja be :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-ának a) pontja következőképpen módosul :

/E törvény szabályozza:/

„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) és az állati eredetű termék előállításának, tárolásának, szállításának,
forgalmazásának, az állati eredetű melléktermék előállításának, feldolgo zásának,
ártalmatlanításának (a továbbiakban együtt : állati eredetű melléktermék kezelése),
gyűjtésének, tárolásának, szállításának, forgalmazásának, felhasználásának, a takarmány
előállításának, tárolásának, felhasználásának, szállításának és forgalmazásának
állategészségügyi és higiéniai feltételeit ;"

Indokolás

Az állategészségügyről szóló törvény szabályozási körének ki kell terjednie az állati eredetű
élelmiszerek mellett az állati eredetű termékek (pl . állati eredetű szaporítóanyagok)
előállításának, tárolásának, szállításának, forgalmazásának állategészségügyi feltételeire is ;
ezt a hatályos állategészségügyi törvény is tartalmazza .

Bizottsági módosító javaslat



2. A törvényjavaslat 24. §-ának (1) bekezdése következőképpen módosul :

„(1) A Terv végrehajtásának ellenőrzését a miniszter által felállított, 9 tagú Ellenőrző
Testület végzi, amely az országos főállatorvos felügyelete alatt áll . Az Ellenőrző Testület
tagjait a miniszter nevezi ki, 3 főt a minisztérium, 2-2 főt az Országos Állategészségügyi
Intézet (a továbbiakban : OÁI), az Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet (a továbbiakban :
OÉVI), és az ÁOGYTI képviselői közül ."

Indokolás

A törvényjavaslatban csak az OÁI és OÉVI rövidítés szerepel, a két szervezet teljes neve
azonban nem. A módosító javaslat ezt pótolja .

3. A törvényjavaslat 2 . § 30. pontja következőképpen módosul :

„30. zoonózis : [az állatról emberre vagy az emberről állatra terjedő fertőzés,
betegség] olyan betegség vagy fertőzés, amely állatok és emberek között közvetlenül vagy
közvetett módon, természetes úton átvihető,"

Indokolás

A zoonózis fogalma így felel meg a vonatkozó európai uniós szabályozásnak .

4. A törvényjavaslat 7 . § (4) bekezdésének b) pontja a következőképpen módosul :

„b) megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelést'"

Indokolás

A módosító javaslat a közösségi jogszabályok fogalomhasználatának megfelelően módosítja a
normaszöveget .

Budapest, 2005 . december 7.

Dr . Magda Sándor
elnök
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