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Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –,
Egészségügyi bizottsága, valamint a Gazdasági és informatikai bizottsága (a továbbiakban:
Gazdasági bizottság megvitatta az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással
összefüggő törvények módosításáról szóló, T/3470. számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T/3470/5-15. számú módosító javaslatokat.
A Mezőgazdasági bizottság ülésén az Előterjesztő képviselője kizárólag a tárca
álláspontját ismertette.
A Környezetvédelmi bizottság 2007. szeptember 17-i ülésére vette napirendjére a
módosító javaslatok megtárgyalását.
Az ajánlásban használt rövidítés:

Étv.: az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény
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Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a
következő módosítását javasolja:
„1. § (1) Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.)
19. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv]
„a) I. kötete előírásainak és III. kötetének az Európai Közösség irányelveinek
átvételével készült előírásainak sorszámát, jelét, címét, a kötelező alkalmazás időpontját, és
amennyiben közösségi irányelvet vesz át, annak számát – a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel egyetértésben – rendelettel kiadja, és az egyes előírásokat a Magyar Közlönyben
közzéteszi,”
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[(2) Az Étv. 20. §-ának (3)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a) az élelmiszerek jelölését a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben,
b) az élelmiszerek hatósági ellenőrzésének szabályait,
c) az élelmiszer-előállítás feltételeit,
d) az ivóvíz és az ásványvíz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait,
valamint
e) a szükséges engedélyek és vizsgálatok díját, továbbá a díjak megfizetésének és
felhasználásának módjait, az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével.
(4) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben szabályozza az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszerhigiéniai feltételeit.
(5) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével rendelettel kiadja a Magyar
Élelmiszerkönyv kötelező előírásait.”]
[(3)] (2) Az Étv. 20. §-ának (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős
miniszterrel és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az
élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat,
b) az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős
miniszterrel és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a
technológiai segédanyagokat.
(9) Felhatalmazást kap az [élelmiszerbiztonságért] egészségügyért felelős miniszter,
hogy a kereskedelemért felelős miniszterrel[, valamint a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel] egyetértésben szabályozza a vendéglátás higiéniai feltételeit.
(10) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az
egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek
mikrobiológiai szennyezettségének megengedhető mértékét, valamint a radioaktív és vegyi
szennyezettséggel kapcsolatos előírásokat.”
[(4) Az Étv. 20. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy az
élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek forgalomba hozatalának és
a vendéglátó termékek előállításának feltételeit.”]

4

[(5)] (3) Az Étv. 20. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
egyidejűleg a § a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
kereskedelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagok felhasználásának szabályait.
(15) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az
élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint az egészségügyért felelős miniszterrel
együttes rendeletben szabályozza a Magyar Honvédség élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
feladatait.”
Indokolás: Lásd a T/3470/5/1. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Herbály Imre és Kis Péter László képviselő a törvényjavaslat 1. §-ának a
következő módosítását javasolja:
(1) Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 19. §ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv]
„a) I. kötete előírásainak és III. kötetének az Európai Közösség irányelveinek
átvételével készült előírásainak sorszámát, jelét, címét, a kötelező alkalmazás időpontját, és
amennyiben közösségi irányelvet vesz át, annak számát – a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel egyetértésben – rendelettel kiadja, és az egyes előírásokat a Magyar Közlönyben
közzéteszi,”
(2) Az Étv. 20. §-ának (3)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a) az élelmiszerek jelölését a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben,
b) az élelmiszerek hatósági ellenőrzésének szabályait[,].
[c) az élelmiszer-előállítás feltételeit,
d) az ivóvíz és az ásványvíz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait,
valamint
e) a szükséges engedélyek és vizsgálatok díját, továbbá a díjak megfizetésének és
felhasználásának módjait, az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével.
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(4) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben szabályozza az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszerhigiéniai feltételeit.]
(4) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy rendeletben
szabályozza
a) az élelmiszer-előállítás feltételeit,
b) az ivóvíz és az ásványvíz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait,
c) a szükséges engedélyek és vizsgálatok díját, továbbá a díjak megfizetésének és
felhasználásának módjait, az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével, valamint
d) az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit.
(5) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével rendelettel kiadja a Magyar
Élelmiszerkönyv kötelező előírásait.”
(3) Az Étv. 20. §-ának (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős
miniszterrel és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az
élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó állításokat,
b) az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős
miniszterrel [és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel] együttes rendeletben
szabályozza a technológiai segédanyagokat.
(9) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy [a
kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben] rendeletben szabályozza a vendéglátás higiéniai feltételeit.
(10) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az
egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek
mikrobiológiai szennyezettségének megengedhető mértékét, valamint a radioaktív és vegyi
szennyezettséggel kapcsolatos előírásokat.”
(4) Az Étv. 20. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
[„(12) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy az
élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek forgalomba hozatalának és
a vendéglátó termékek előállításának feltételeit.”]
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„(12) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy
a) rendeletben szabályozza a vendéglátó termékek előállításának feltételeit,
b) az élelmiszerek forgalomba hozatalának feltételeit a kereskedelemért felelős
miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel együttes rendeletben
szabályozza.”
(5) Az Étv. 20. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
egyidejűleg a § a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy [a
kereskedelemért felelős miniszterrel együttes] rendeletben szabályozza az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő anyagok felhasználásának szabályait.
(15) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy az
élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a Magyar
Honvédség élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait.””
Indokolás: Lásd a T/3470/7. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 1. § (1)
bekezdésében az Étv. 19. § a) pontjának a következő módosítását javasolja:
/1. § (1) Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 19.
§-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/
[Az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv]
„a) I. kötete előírásainak és III. kötetének az Európai Közösség irányelveinek
átvételével készült előírásainak sorszámát, jelét, címét, a kötelező alkalmazás időpontját, és
amennyiben közösségi irányelvet vesz át, annak számát – [a fogyasztóvédelemért] az
egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – rendelettel kiadja, és az egyes előírásokat
a Magyar Közlönyben közzéteszi,”
Indokolás: Lásd a T/3470/13. sz. módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 1. § (2)
bekezdésében az Étv. 20. § (3)-(5) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:
/(2) Az Étv. 20. §-ának (3)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(3) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy [a
fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel] együttes rendeletben szabályozza
a) az élelmiszerek jelölését a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben,
b) az élelmiszerek hatósági ellenőrzésének szabályait az egészségügyi miniszterrel
egyetértésben,
c) az élelmiszer-előállítás feltételeit az egészségügyi miniszterrel egyetértésben,
d) az ivóvíz és az ásványvíz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait az
egészségügyi miniszterrel egyetértésben, valamint
e) a szükséges engedélyek és vizsgálatok díját, továbbá a díjak megfizetésének és
felhasználásának módjait, az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével.
(4) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint [a fogyasztóvédelemért] az egészségügyért
felelős miniszterrel egyetértésben szabályozza az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal
élelmiszer-higiéniai feltételeit.
(5) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy [a
fogyasztóvédelemért] az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével rendelettel kiadja a
Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásait.”
Indokolás: Lásd a T/3470/12 sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 1. § (3)
bekezdésében az Étv. 20. § (8)-(9) bekezdéseinek a következő módosítását javasolja:
/(3) Az Étv. 20. §-ának (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(8) Felhatalmazást kap
a) az egészségügyért felelős miniszter, hogy az élelmiszerbiztonságért felelős
miniszterrel [és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel] együttes rendeletben
szabályozza az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és az egészségre vonatkozó
állításokat,
b) az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős
miniszterrel [és a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel] együttes rendeletben
szabályozza a technológiai segédanyagokat.
(9) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy a
kereskedelemért felelős miniszterrel[, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel]
egyetértésben szabályozza a vendéglátás higiéniai feltételeit.”
Indokolás: Lásd a T/3470/11. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 1. §-át új (4)
bekezdéssel – az Étv. 20. § (11) bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni:
„(4) Az Étv. 20. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter,
élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza

hogy

az

a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerekre,
b) az étrend-kiegészítőkre,
c) a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő
hozzáadására
vonatkozó előírásokat.”
Indokolás: Lásd a T/3470/6. sz. módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

7. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 1. § (4)
bekezdésében az Étv. 20. § (12) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
/(4) Az Étv. 20. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(12) Felhatalmazást kap [a kereskedelemért] az egészségügyért felelős miniszter,
hogy az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel[, valamint a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel] együttes rendeletben szabályozza az élelmiszerek forgalomba hozatalának és a
vendéglátó termékek előállításának feltételeit.”
Indokolás: Lásd a T/3470/10. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

8. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 1. § (5)
bekezdésében az Étv. 20. § (14) bekezdésének a következő módosítását javasolja:
/(5) Az Étv. 20. §-ának (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és
egyidejűleg a § a következő (15) bekezdéssel egészül ki:/
„(14) Felhatalmazást kap az élelmiszerbiztonságért felelős miniszter, hogy [a
kereskedelemért] az egészségügyért felelős miniszterrel együttes rendeletben szabályozza az
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok felhasználásának szabályait.”
Indokolás: Lásd a T/3470/9. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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9. Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a
következő módosítását javasolja:
„2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„a) a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vásári, a piaci és a
vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi-járványügyi szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Indokolás: Lásd a T/3470/5/2. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Előterjesztő képviselője egyetért

10. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 2. §-ának a
következő módosítását javasolja:
„2. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének a)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„a) [a kereskedelemért] az élelmiszerbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben a
vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
Indokolás: Lásd a T/3470/8. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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11. Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 3. § (1)
bekezdésének az elhagyását javasolja:
„3. § [(1) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2)
bekezdésének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„14. az állategészségügyi biocid termékek forgalomba hozatalának feltételeit;”]
[(2)] (1) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2)
bekezdésének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„19. a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vásári, a piaci és a
vásárcsarnoki árusítás állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályait;”
[(3)] (2) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2)
bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„21. a közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben az állatok szállítására
vonatkozó közösségi jogi előírások végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseket;”
Indokolás: Lásd a T/3470/5/3. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

12. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 3. § (2)
bekezdésében az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2)
bekezdésének 19. pontjának a következő módosítását javasolja:
/(2) Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének
19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/
[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„19. [a kereskedelemért] az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben a
vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági
szabályait;”
Indokolás: Lásd a T/3470/15. sz. módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. nem támogatja
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Font Sándor és dr. Mikola István képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának a
következő módosítását javasolja:
/4. § A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-ának (3)–(6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy [a környezetvédelemért felelős
miniszterrel egyetértésben] rendeletben szabályozza
a) a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésére
az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, a növényvédő szer hatóanyagokra, a
növényvédő szerek osztályozására, tárolására, csomagolására, jelölésére, szállítására,
visszaadására, visszavételére, a növényvédő szerek kísérleti célú felhasználására és annak
feltételeire, valamint a növényvédő szer engedély fenntartási díjára és az engedélyezési eljárás
díjának megosztására a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben,
b) a termésnövelő anyagok engedélyezésére az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben, tárolására, forgalmazására és felhasználására vonatkozó részletes szabályokat a
környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben, továbbá
c) az állati hulladékokból készített komposztok mezőgazdasági területen történő
felhasználásának feltételeit a környezetvédelmi miniszterrel egyetértésben.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a környezetvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök
hulladékának kezelésére vonatkozó részletes szakmai szabályokat.
(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben rendeletben szabályozza a növényben, növényi termékben megengedhető
növényvédő szermaradék, illetőleg termésnövelő anyagból származó megengedett toxikus
vegyi anyag tartalom értéket.
(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a környezetvédelemért felelős miniszterrel
és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a növényvédelmi igazgatási
szolgáltatási díjakat rendeletben szabályozza.”
Indokolás: Lásd a T/3470/14. sz. módosító javaslat
indokolását.
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A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Dr. Kökény Mihály és dr. Vojnik Mária képviselő a törvényjavaslat 4. § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja:
/A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-ának (3)–(6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:/
„(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel
együttes rendeletben szabályozza a növényben, növényi termékben megengedhető
növényvédő szermaradék, illetőleg termésnövelő anyagból származó megengedett toxikus
vegyi anyag tartalom értéket.”
Indokolás: Lásd a T/3470/5/4. sz. módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - a Mezőgazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Egészségügyi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2007. szeptember 13.

Font Sándor s.k.,
a Mezőgazdasági
bizottság elnöke

Dr. Kökény Mihály s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke
Puch László s.k.,
a Gazdasági és informatikai
bizottság elnöke

