63/2009. (V. 20.) FVM rendelet
az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM
rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének
17. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:
1. § Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"22. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.) a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen
belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákról,
b) a Tanács 91/68/EGK irányelve (1991. január 28.) a juh és kecskefélék Közösségen belüli
kereskedelmére irányadó állategészségügyi feltételekről,
c) a Bizottság 2008/984/EK határozata (2008. december 10.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv C.
mellékletének és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmarha-brucellózis kimutatására szolgáló
diagnosztikai tesztek tekintetében történő módosításáról."
2. § Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3. § Ez a rendelet a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének és a 2004/226/EK határozatnak a
szarvasmarha-brucellózis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek tekintetében történő
módosításáról szóló 2008. december 10-i 2008/984/EK bizottsági határozatnak való megfelelést
szolgálja.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 8.
napon hatályát veszti.
(2) Az R. 2. számú melléklete "II. A brucellózis fertőzöttség gyanúja, illetve brucellózis fertőzöttség
előfordulása" alcíme 1. pontjának b) alpontjában az "- a 4. sz. vonatkozó fejezete szerint -" szövegrész
helyébe az "- a 4. számú melléklet szerint -" szövegrész, a "negatív, eredményre" szövegrész helyébe
a "negatív eredményre" szövegrész lép.
(3) Az R. "VII. Fejezet Módosuló jogszabályok" alcíme, valamint 19-20. §-a hatályát veszti.
(4) A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés szabályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet
34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. december 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre
irányuló általános közösségi intézkedések, valamint a sertések hólyagos betegségére vonatkozó
külön intézkedések bevezetéséről,
b) a Bizottság 2007/10/EK irányelve (2007. február 21.) a sertések hólyagos betegségének kitörése
esetén a védőkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekintetében a 92/119/EGK tanácsi irányelv II.
mellékletének módosításáról."
(5) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a
(6) bekezdésének c) pontjában a "Kamara javaslatára alapján" szövegrész helyébe a "Kamara
illetékes területi szervezetének javaslata alapján", valamint 7. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a
"Kamara javaslata alapján" szövegrész helyébe a "Kamara illetékes területi szervezetének javaslata
alapján" szövegrész lép.
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