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AZ ORSZÁGGYŰLÉS
MEZŐGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

Bizottsági módosító javaslat

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részre

Hel yben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (2) bekezdése és 102 . §§ (l)bekezdése alapján az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérő l szóló 2008 . évi XLVI. törvény módosításáról szóló Ttl1142. számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

tejesztjiik elír:

1. A törvényjavaslat az alábbi 3. §-sal egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat ezt
követő §-ainak jelölése ennek megfelel ően módosult

„3. §

Az Élty. 23_1,(i) és (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezéslén:

„(1}Az Euzxipai Unió általános hatálvCi közvetlenül alkalmazandó fogi aktusába n
meelaatározott esetekben, továbbá az e tiirvénv Véarehaitásara kiadott xOZSzabályban – az
emberi va~-u állati eeészsé védelme céliáixil — előírt esetekben az e eltnrszerl c felilr eteti
szerv engedélye szükséges az ételtniszcr- vagy takarmánylétesítmény xxjültöcke,téséhez, illetv e
azélelmiszer-vagytakarmányvállalkozásitevékenvséR folvtatásáhot ,

(2} Az e törvény végrehajtására kiadott io zabdl an rneahatározott — az (1) bekezdés
hat;llya alá nem tartozó — esetekben az élelmiszer-, illetve a takarmányvállalkozás kiiteIes az
élelmis er- va . takarmán áll . ási tevéken ~.” . fol a_ására irón ._ló szánd- t az
e`Ieliniszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni "

2. A törvényjavaslat 5. §-a az alábbíait szerint módosul :

„$• §

Az Élt. 35. §-a (1)	 és(2) bekezdéséinek lb) leontja) helyébe a kővetkező rendelkezé s

[['Élelrniszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerránc felügyeleti szerv a z
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenü l
alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi]
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„b) az élelmiszer-biztonsági hatósági felügyelet alá tartozó lé tesítanény gket, az
élelmiszer-szállító jármű vek mosását és fertőtlexaiticét végző helyeket-9
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a7e törvény végrehaitására kiadott io szabaiYben valamint az Európai rr7 q közvetlenül
alkalmazandó 'o •a fo tok szerint en edél ezi a 23 . I bekezdése s erir<t
engedélyköteles élelmiszer- vagy takarmánvvállalkozásí tevékenvsé et, iIIetve élelmiszer-.
vagy takarmánylétesítményt .

(2) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében a élelj . iszerlánc fetúgyeteti szerv
riyilvántartáslaveszi az engedéllyel rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy
takarni ny'v&lIztlkcazástakar,	 illetveaz engettélyezett vagy bejelentettéfefrnrszervaY
takarm~állalkazási létesítményeket.”

3. A törvényjavaslat 18. §-a az alábbiak szerint módosul ;

»10 .

Az Éltv. 76. §-ának (2) bekezdése a kisvetkező 40-42. ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg]

„40. az élelmiszer-vállalkozás tníík idéséhez szükséges [életnsiszeripari
szakkc pesitésckct;

41. az élelmiszerlánc területén alkalmazott iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű
képzések és vizsgáztatás részletes szabályait;

42. az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének feltételeit cos szabályait .'

4. A törvényjavaslat 12 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„l2 . §

(1) E, tőrvény [2O10. Január 2-án lakxhr'rdetését követő 15. nalrtsnlép hatályba
R7.721, hagy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közig,e7.gatási eljátásakbat. kell
alkaJmazazi,

(2) Az Éltv .

a) [23. §-ának (1) bekezdésében a „nyilvántartásba vételét” szövegrész helyébe a
„bejelentést” szövegrész, (2) bekezdésében a „nyilvántartott” szövegrész helyébe a
,bejelentett” szövegrész;

b) 134. §-a (2) bekezdésének ja) pontjában a »készítmények." szövegrész helyébe a
„termékek' szövegrészi

fc)jb j 38 . §_a (I) hekerclésérxek 1) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a
„terméket” szövegrész;

£d)1c2 55. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „időpontját követően elhullott”
szövegrész helyébe az „időpontjáx követően vagy járványügyi intézkeclés következtében
elhullott” szövegrész ;

[e)]d) 76. §-a (2) bekezdésének 10 . pontjában a „növényben, növényi termékben”
szövegrész helyébe a „növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve
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azok felületén" szövegrész, 19 . pontjában az
»állat–járványügyi

és higiéniai" szövegrész
helyébe az „állat-egészségügyi” szövegrész: 20. pontjában az „állat-egéseségiigyi
védelmének” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi védelmének, állatbetegségektől való
mentesítésének” szövegrész[, ]

(f)Jl fajA vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996.
évi LV . törvény 81 . §–ának (2) bekezdésében az „a Kormány által rendeletben kijelölt
szervtől” szövegrész helyébe az „a károkozás helye szerint illetékes telepütési önkormányzat
jegyzőjétől (a továbbiakban: jegy7i:V' szövegrész, (3) és (6)-C7) bekezdésében az »az eljáró
hatúság„ szövegrész helyébe az „a jegyző” szövegrész, (5) bekezdésében az „az eljáró
hatöságctak” szövegrész helyébe az „a jegyzőnek” szövegrész, at. „Az eljáró harciság”
szövegrész helyébe az „A jegyző” szövegrész, 81/A. §-ánakÁT) aipontjában és Ij pontjában az
„az eljáró hatóság” szövegrész helyébe az „a jegyz ő” szövegrész, 100. §-a (1) bekezdése e)
pontjának 26. alpontjában a »vadgazdálkodási-vadászati” szövegrész helyébe
»vadgazdálkodási-vadászati, valamint vadhúsvizsgálói" szövegrész

PéP-I

((3)1(4) Hatályát veszti az Élty . 34. § (I) bekezdése fj pontjának „és az
állatgyógyászati készítmények” szövegrésze, az )1ty. 38. §-a (1) bekezdése k) pontjának »az
élelmiszer-szállító Es" szövegrésze, valamint a vad védelméről, a varlgazdálkodásn52, valamint
a. varláaznlról szóló 1996 . évi. LV. törvény 57 . §-a (1.) bekezdésnek harmwJik naea 	 a#a .

[(4)]C E törvény í2010. január 3-án la hatályba_ lét>ését követő naponhatályát
veszti .

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja a belső piaci szolgáltatásokról szóló 20061123IEK
iráayelvvel összhangban annak egyérte2művé tétele, hogy az ÉIty . hatálya alá tartozó
tevékenységek közül csak a külön jogszabályban meghatározott, az emberi vagy állat i
egészség védelme céljából a tevékenység megkezdését megelőző, előzetes hatósági eljárást
igénylő tevékenységek tartoznak extgedélyeztetési kötelezettség alá, míg az egyéb
tevékenységek tekintetében a hatóság felügyeleti tevékenysége a sueIgáltstó bejelentési
kötelezettségén alapuló utólagos hatósági ellenőrzés keretében valósul meg. További célja a
mádositó javaslatnak a 12 . § (2) bekezdéséneki} pontját érintő koherencia javítása, valamint a
törvényjavaslat hatályba lépésének korrekciója .

Budapest, 2009. december 7.
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