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 מתפרסמת בזה הזנעת חוק של חברי הכנסת מנועם ועדת הכלכלה של הכנסת:

 [934] הצעת חוק יבוא בשר קפוא (תיקון), התשג״ה-994ד׳
 ו. חוק יבוא בשר קפוא, התשנ״ד-1994ו (להלן - החוק העיקרי), ייקרא ״חוק בשר

 ומוצריו, התשנ״ד-1994״.

 2. בסעיף 1 לחוק העיקרי, במקום הגדרת ׳׳בשרי׳ יבוא ״״בשר״ - בשר ומוצריו הראויים

 למאכל אדם:׳׳.

 שינוי שם
 החוק

 תיקון סעיף ו

 תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילה ״קפוא׳׳ - תימחק.

 הוספת סעיף 4א 4. אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:

 ״העברת בשד 4א. חוק זה יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו. לענין זה,

 ״שטחי עזה ויריחו״ - כפי שיקבע שר התעשיה והמסחר בתקנות, באישור

 ועדת הכלכלה של הכנסת.״

.  הוקף 5. תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק יסוד: חופש העיסוק2

 תוקפו שי רשיון 6. אין בהוראות חוק זה בדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של

 חוק זה.

 7. תחילתו של חוק זה ביום קבלהו בכנסת.

 שניתן

 תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 4 כדי למנוע העברת בשר טרף דרך שטחי
־ זיריהו, מוצע להחיל את החוק גם על  עז

 העברת בשר מהשטחים האמורים.

 סעיף 5 בהתחשב בכך שהחוק עלול לעמוד בניגוד
 לחופש העיסוק המעוגן בחוק יסוד: הופש
 העיסוק, מוצע לבלול בחוק את סעיף 5, וזאת בהתאם
 להוראות סעיף 8 לחוק היסוד האמור, הדן בתוקפו של

 חוק חורג.

 מוצע שלא לפגוע בתקפם של רשיונות
 לייבוא בשר, שניתנו לפני קבלת חוק זה.

 סעיף 6

 בגיזרי, אריה גמליאל, אריה דדע«, משד. מאיד.

 סעיפים הגדרת ״בשר״ בחוק יבוא בשר קפוא,
 ו - 3 התשנ״ד-1994 ןלהלז - החדק), הינה:
 ׳•״בשר״ ־ בשר קפוא״, וזאת מאחר שעד

 למועד חקיקה החוק, יבאו לארץ רק בשר קפוא.

 בתוצאה מהתפתחויות טכנולוגיות. התברר
 לאחרונה, שניתן ליבא גם בשר צנון. אך הגדרת בשר
 אינה חלה על בשר זה, ולכן לפי החוק, בנוסחו היום, ניתן

 לייבא לארץ בשר טרף.

 במטרה לשמור על הסטטוס קוו בענייני דח, מוצע
 לתקן את הגדרת ״בשר׳/ כך שהיא תבלול בשר ומוצריו,

 הראויים למאכל אדם.

 חברי הכנסת. יצחק לוי, משה גפני, שלמה

 רפאל פנחסי, אלי דייץ, משה קצב

 הצעות חוק מס׳ א׳תתס״ה, בירסט, ב׳שצא, ב׳תצמ הועברו לועדה ביום ב• בטבת התשניה (5 בדצמבר 994 ו).
 ס״ח התשנ־ד, עמי 04ו.
 ס״ח התשנ־ד, עמי 90.
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