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Módosító javaslat
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérő l szóló, T/5450. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 44 . §-a következők szerint módosul :

„44. §

W Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított köztisztviselője ,
valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa i
szerinti ellenőrzés során jogosul t

a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni ;
b) berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni ;
c) az ellenőrzés tárgyát képező , vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt ,

adathordozókat — az adatvédelemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabályo k
figyelembevételével — megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni ;

d) eljárása dokumentálására a helyszínen kép- illetve hangfelvételt készíteni ;
e) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni ;
fi hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére — az e törvény végrehajtására kiadott

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározot t
kivételek figyelembe vételével — ellenmintát venni ;

g) élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében a lezárt terület felnyitásával, az ot t
tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi
helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidej űleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállít ó
eszközöket, dokumentációt ellenőrizni .

í2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárása során próbavásárlást (ideértve a z
interneten történő vásárlást is) végezhet .

(3) A próbavásárláshoz az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közreműködő személyt vehet
igénybe.



(4) A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő élelmiszerlánc-
felü_ eleti szerv me_bízólevelet állít ki amel tartalmazza a közreműködő nevét továbbá azt
hogy mely forgalmazónál milyen típusú ellen őrzésben vehet részt .

(5) A közreműködő személyre az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyintéz őjére vonatkozó
kizárási szabályokat kell alkalmazni .

6 Próbavásárlás esetén az élelmiszerlánc-felü eleti szerv az ellenőrzési 'o osultsá . át a.14
róbavásárlás befe'ezésekor i azol'a ezzel e 'de'űle a for almazó ké'viseletében el'áró személ

a termék visszavétele mellett köteles a vételárat visszatéríteni . Ha a próbavásárlással lefolytatott
hatósáellenőrzés során a termék károsodik részben va_ e_észben me_semmisül a vételár
eljárási költségnek minősül .

(7) A próbavásárlás során szerzett adatok a feltárt fogsértés miatt indított hatósági eljárás t
megalapozó bizonyítási eszközül szolgálnak .

Indokolás

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek a hatósági eljárásához biztosítani szükséges a
próbavásárlás intézményét –hasonlóan a fogyasztóvédelmi hatósához . Az utóbbi időben
felszaporodtak ugyanis azon illegális tevékenységek, melyek a korábbi, általános hatósági
eszközök alkalmazásával nem érhetők tetten. Elsősorban a növényvédő-szerek, illetve az
állategészségügyi készítmények nem engedélyezett forgalmazása, illetve hamisítása az a terület ,
ahol a próbavásárlás (beleértve az elektronikus vásárlási lehet őséget is) az egyetlen bizonyítási
lehetőség a hatóság számára . Ezekben az esetekben a javaslat szerinti felhatalmazás nélkül a
hatóság saját maga is jogsértést követne el az illegális tevékenységre való felhívással, az íg y
szerzett bizonyítékokat eljárásában nem használhatná fel . A bizonyíthatóság hiányában az illegáli s
tevékenység nem csak a hamis készítményt megvásárlókat, hanem a legális tevékenysége t
végzőket és a kieső adóbevételek miatt az államot is megkárosítják . Emellett a nem ellenőrzött
módon forgalmazott készítmények felhasználása kritikus veszélyhelyzetet jelent az élelmiszerek és
takarmányok biztonságossága, és a nyomonkövethetőség terén.

Budapest, 2008 . május 27 .
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