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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § . (1) alapján „az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől” szóló T/5450 sz.

törvényjavaslatához az alábbi törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat Fogalom meghatározások c . mellékletében szereplő következő pontok az alábbia k

szerint módosulnak:

1 . alaptermék : elsődleges termelésbő l származó termékek, beleértve a term ő földbő l, állattenyésztésből,

vadászatból és halászatból származó termékeket(az élelmiszer-higiéniáról szóló, az Európai Bizottság és

a Tanács 2004 . április 29-i 852/2004/EK rendelete (a továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2 . cikkének b )

pontja szerinti fogalom)

3 . állati eredetű melléktermékek: a 4 ., 5 . és 6 . cikkben említett, nem emberi fogyasztásra szánt állatok telje s

teste vagy annak részei vagy állati eredetű termékek, beleértve a petesejteket, embriókat és spermát i s

ja nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi elő írások

megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK 2002 . október 3-i rendeletének 2 .



cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti fogalom);

10. élelmiszer: az "élelmiszer" minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatla n

anyagot vagy terméket jelent, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan embere k

fogyasztanak el.

Az "élelmiszer" fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az el őállítás, feldolgozás vagy

kezelés során szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is . Az élelmiszer fogalmáb a

beletartozik a 98/83/EK irányelv 6 . cikkében – a 80/778/EGK és a 98/83/EK irányelvben megfogalmazot t

követelmények sérelme nélkül – meghatározott megfelel őségi pontot követően a víz is .

Nem minősülnek "élelmiszernek" a következők :

a) takarmány ;

b) élőállat, kivéve a forgalomba hozatalra el őkészített, emberi fogyasztásra szánt állatok;

c)növények a betakarítás el ő tt;

d) gyógyszerek, a 65/65/EGK [21] és a 92/73/EGK [22] tanácsi irányelv értelmében;

e)kozmetikai termékek, a 76/768/EGK tanácsi irányelv értelmében [23] ;

f)dohány és dohánytermékek, a 89/622/EGK tanácsi irányelv értelmében [241;

g) kábítószerek és pszichotróp anyagok, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerekr ől

szóló 1961 . évi Egységes egyezmény, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a

pszichotróp anyagokról szóló 1971 . évi Egységes egyezmény értelmében;

h)szermaradványok és szennyezések.

,(az élelmiszerjog általános elveir ől és követelményeiről, az

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljáráso k

megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002 . január 28-i 178/2002/EK rendelete (a

továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2 . cikke szerinti fogalom);

12. élelmiszer-higiénia : azon intézkedések és feltételek, amelyek a veszélyek ellenőrzéséhez és valamely

élelmiszer emberi fogyasztásra való alkalmasságának az élelmiszer szándékolt felhasználásána k

figyelembevételével történ ő biztosításához szükségesek (a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének a) pontja

szerinti fogalom) ;

16. élelmiszer-ipari létesítmény : az élelmiszer-ipari vállalkozás bármely egysége (a 852/2004/EK rendelet 2 .

cikkének c) pontja szerinti fogalom);

17. élelmiszer-ipari vállalkozás : nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely a z

élelmiszerek termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával összefügg ő tevékenységet folytat (a

178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 2 . pontjában meghatározott fogalom) ;
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18. élelmiszer-ipari vállalkozó : az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az általa ellen ő rzöt t

élelmiszeripari	 vállalkozáson belül felelős az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért ( a

178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 3 . pontjában meghatározott fogalom);

19. élelmiszerjog: általában az élelmiszerekre és különösen az élelmiszerek biztonságára vonatkozó,a

Közösségben vagy az egyes tagállamokban elfogadott törvények, rendeletek és közigazgatás i

rendelkezések; a fogalom vonatkozik az élelmiszerek, valamint az élelmiszertermelés céljára tenyésztet t

állatok takarmányozására használt takarmány termelésének, feldolgozásának és forgalmazásána k

minden szakaszára (a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 1 . pontja szerinti fogalom) ;

23 . elsődleges termelés : elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termé s

betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig . Ugyancsak ide tartozika

vadászat és a halászat, valamint a vadon él ő termékek betakarítása (a 178/2002/EK rendelet 3 . cikk 17 .

pontja szerinti meghatározás) ,

25. feldolgozás: az eredeti terméket lényegesen megváltoztató bármely tevékenység, beleértve a

melegítést, füstölést, pácolást, érlelést, szárítást, marinírozást, kivonást, extrudálást vagy e folyamatok,

valamely kombinációját (a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének m) pontja szerinti fogalom) ;

26. feldolgozatlan termékek : olyan élelmiszerek, amelyeken még nem végeztek feldolgozást, és id e

tartoznak a szétválasztott, részekre osztott, elvágott, szeletelt, kicsontozott, darált, megnyúzott, őrölt ,

vágott,	 tisztított, darabolt, kifejtett, 	 tört, hűtött, fagyasztott, mélyfagyasztott vagy kiolvasztott

élelmiszerek (a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének n) pontja szerinti fogalom) ;

27. feldolgozott termék: a feldolgozatlan termékek feldolgozásából származó élelmiszerek. Ezeka

termékek tartalmazhatnak olyan összetev őket, amelyek az el őállításukhoz szükségesek, vagy

különleges tulajdonságokat adnak nekik (a 852/2004/EK rendelet 2 . cikkének o) pontja szerinti fogalom);

29 . forgalomba hozatal : élelmiszer vagy takarmány készentartása eladás céljára, beleértve az élelmiszer

vagy takarmány eladásra való felkínálását, vagy az élelmiszerek és takarmányok ingyenes vag y

ellenérték fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az élelmiszerek é s

takarmányok eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját (a 178/2002/EK rendelet 3.

cikkének 8. pontja szerinti fogalom);
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35 . ivóvíz: az emberi fogyasztásra szánt víz minőségérő l szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanács i

irányelvben (91 megállapított minimális követelményeknek megfelel ő víz (a 852/2004/EK rendelet 2 .

cikkének g) pontja szerinti fogalom);

38 . kockázat: egy veszély következményeként jelentkező , egészségkárosító hatás és a hatá s

súlyosságának valószínűsége (a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 9 . pontja szerinti fogalom);

52 . nyomon követhetőség :	 lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány ,

élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmán y

előállításánál felhasználásra szánnak, illetve amelynél ez várható, a termelés, a feldolgozás és a

forgalmazás minden szakaszában (a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 15 . pontja szerinti fogalom) ;

55. takarmány :	 feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, többek közöt t

adalék, amelyet állatok orális etetésére szánnak (a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 4 . pontja szerinti

fogalom);

56. takarmány-adalékanyag : a 2003. szeptember 22-i, a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokró l

szóló 1831/2003/EK rendelet 110] értelmében engedélyezett anyagok vagy mikroorganizmusok ( a

takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanác s

2005 . január 12-i 183/2005/EK rendelete (a továbbiakban 183/2005/EK rendelet) I . fejezet 3 . cikkének

pontja szerinti fogalom);

57. takarmányhigiénia: a veszélyek ellenőrzéséhez, valamint egy takarmány állati fogyasztásra való

alkalmasságának biztosításához szükséges intézkedések és feltételek, figyelembe véve a takarmány

felhasználásának szándékát (a 183/2005/EK rendelet I. fejezet 3 . cikkének a) pontja szerinti fogalom) ;

58. takarmányipari-létesítmény:	 egy takarmányipari vállalkozás bármely egysége (a 183/2005/EK rendele t

I. fejezet 3 . cikkének pontja szerinti fogalom);

59. takarmányipari vállalkozás :	 nyereségérdekelt vagy nonprofit, köz- vagy magánvállalkozás, amely a

takarmányok	 termelésével,	 előállításával,	 feldolgozásával,	 tárolásával,	 szállításával	 vagy

forgalmazásával foglalkozik, beleértve a termelő saját állatainak takarmányozására szolgáló takarmány

termelését, feldolgozását vagy tárolását is (a 178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 5 . pontja szerint i

fogalom);
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60 . takarmányipari vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az általa ellenőrzött

takarmányipari vállalkozáson belül felel ős az élelmiszerjog követelményeinek betartásáért ( a

178/2002/EK rendelet 3 . cikkének 6 . pontja szerinti fogalom);

61 . takarmányjog : azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összessége, amelyek általában

a takarmányokat, és különösen a takarmányok biztonságosságát szabályozzák, akár közösségi aká r

nemzeti szinten ; kiterjed a takarmányok gyártásának, feldolgozásának és forgalmazásának minde n

szakaszára, valamint a takarmányok felhasználására (a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat -

egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés

ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, az Európai Parlament é s

a Tanács 2004 . április 29-i 882/2004/EK rendelete 2 . cikkének 3. pontja szerinti fogalom);

67. új élelmiszer:

az olyan élelmiszerek és élelmiszer-összetev ők Közösségen belüli forgalomba hozatalára kel l

alkalmazni, amelyek emberi fogyasztás céljából történ ő felhasználása a Közösségen belül mindeddig

elhanyagolható volt, és amelyek a következő kategóriákba tartoznak:

a) a 90/220/EGK irányelv értelmében a géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vag y

ilyen szervezetekbő l álló élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

b) a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított, de ilyen szervezeteket nem tartalmazó

élelmiszerek és élelmiszer-összetevők;

c) az új vagy szándékosan módosított elsődleges molekulaszerkezettel rendelkez ő élelmiszerek é s

élelmiszer-összetevők;

d) a mikroorganizmusokból, gombákból vagy algákból álló vagy azokból izolált élelmiszerek é s

élelmiszer-összetevők;

e) a növényekb ő l álló vagy azokból izolált élelmiszerek és élelmiszer-összetev ők, valamint az

állatokból izolált élelmiszer-összetevők, a hagyományos szaporítási vagy tenyésztési gyakorlat alapjá n

előállított élelmiszerek és élelmiszer-összetevők kivételével, amelyek korábbi, élelmiszerként történő

biztonságos felhasználása adatokkal igazolható i

f) az élelmiszerek és az élelmiszer-összetevők, amelyeknél jelenleg nem használt, az élelmiszerek vag y

élelmiszer-összetevők összetételében vagy szerkezetében olyan számottevő változásokat előidéző

gyártási eljárást alkalmaztak, amelyek kihatnak azok tápértékére, anyagcseréjére vagy a bennü k

található nemkívánatos anyagok mennyiségére .

(az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkrő l szóló, az Európai Parlament és a Tanács 199 7

január 27-i 258/97/EK rendelet 1 . cikkének (2) bekezdésében meghatározott fogalom) ;
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70. végső fogyasztó: egy élelmiszer utolsó fogyasztója . aki nem egy élelmiszeripari vállalkozá s

tevékenysége során használja fel az élelmiszert (a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3 .

cikkének 18. pontjában meghatározott fogalom) ;

Indokolás

A törvény értelmezéséhez elengedhetetlen, hogy az alapfogalmak az alkalmazó számára egyértelműek,
s könnyen hozzáférhetőek legyenek. E törvényjavaslatban számtalan uniós hivatkozás van a tartalm i
megfogalmazás helyett, indokolatlanul .
Sok esetben a törvénytervezet uniós szabályokra való hivatkozása terjedelemben sem hosszabb az unió s
szabályban föllelhető szövegnél, ugyanakkor ennek hiányában a jogszabály alkalmazójának
számítógépes, internetes ismeretekkel kellene rendelkeznie, hogy megtudja, mir ő l is szól a törvény .
A korántsem teljes módosítási sorral erre kívántam rámutatni .

Budapest, 2008 . május 13 .

László
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