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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes agrártárgyú törvények
módosításáról szóló T/7042 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16 . §-a a következ őképpen módosul :

„16. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletér ől szóló 2008 . évi XLVI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) a következő 8/A. §-sal egészül ki :

„8/A. § (1) Vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozn i
csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerinti gomb aszakellen őri
minősítést követően lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenőri tevékenységet üzletszer ű gazdasági
tevékenység keretében az a személy végezheti, aki rendelkezik az e törvény végrehajtásár a
kiadott jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott meghatározott egyé b
feltételeknek .

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti gombaszakellen őri tevékenységet kíván folytatni ,
köteles az erre irányuló szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni .A
bejelentésben meg kell jelölni a bejelent ő természetes személyazonosító adatait.”

(2) Az Éltv. a következő 10/A. §-sal egészül ki :

„10/A. § Az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel csak olyan élelrrúszer vagy takarmány
hozható forgalomba, amely rendelkezik a termelési módszereknek az ökológiai termelésr ől és az
ökológiai termékek címkézésérő l és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,



2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (továbbiakban : Öko EK rendelet) szerinti
ellenőrzést és tanúsítást végző, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elismert szervezet (a
továbbiakban : ellenőrző szervezet) tanúsítványával . "

(2) Az Éltv. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A Kormány az Öko EK rendeletben meghatározott, az ökológiai termeléssel
kapcsolatos tanúsítással, nyilvántartás vezetésével, valamint az ezekhez kapcsolódó ellenőrzési
feladatok végzésével kapcsolatos, az ellenőrző szervezet által ellátandó feladatokra nem
közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetet is kijelölhet . Az ellenőrző szervezet
kérelemre induló hatósági eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat szed, amely saját bevételé t
képezi .”

(3) Az Éltv. 35 . §-ának (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

[Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv]

„d) elismeri az ellenőrző szervezetet.”

(4) Az Éltv. 38 . §-ának (1) bekezdése a következő r)-s ponttal egészül ki :

[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos
feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályba n
meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]

„r) az ellenőrző szervezetekrő l;
sg a gombaszakellenőrökről.”

(5) Az Éltv . 39 . §-ának (4) bekezdése a következő n) p) ponttal egészül ki :

[Az élelmiszerlánc felügyelete során]

„n) az ellenőrző szervezet elismerését, az elismerés felfüggesztését vagy visszavonását
eredményező ;

o) az ökológiai termeléssel kapcsolatos tanúsítvány visszavonásával és ismételt
megadásának határozott időre történőmegtiltásával kapcsolatos ;

p) országos illetékességgel az a)-n) pontokban meghatározottaktól eltérő”

[eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs .]

(6) Az Éltv. 63 . §-a (1) bekezdésének a) pontja a következő an)-ao) alponttal egészül ki :

[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki tevékenységével vag y
mulasztásával]

„an) a gyógynövény termékek előállítására, illetve forgalmazására
ao)a gombaszakellenőri„ tevékenységre”

[vonatkozó, a 60-62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi.]



(7)Az Éltv. 63 . §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabn ]

„e) az ellenőrző szervezettel szemben, ha az ökológiai termeléssel kapcsolatos tanúsító és
ellenőrző eljárása során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e törvény vagy a z
e törvény végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezését megsérti . ”

(8) Az Éltv. 64. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bírság összegét az azt kiszabó élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára kell
befizetni, amely annak saját bevétele . Az ellenő rző szervezet által kiszabott bírság a miniszter
által vezetett minisztérium bevétele . ”

(9) Az Éltv. 76, §-ának (1) bekezdése a következő h)-i) ponttal egészül ki :

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben]

„h) határozza meg az ellenőrző szervezet elismerésére, működésére, felügyeletére, az
elismerés felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó szabályokat ;

i) jelölje ki az ellenőrző szervezetet vagy szervezeteket.”

(10) Az Éltv. 76 . §-ának (2) bekezdése a következő 37-38. ponttal egészül ki:

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

„37. a gyógy- és fűszernövények gyűjtésére, termesztésére, feldolgozására, gyógynövény
termékek előállítására, forgalomba hozatalára, valamint ezen tevékenységek ellen őrzésére
vonatkozó részletes szabályokat;

38.az e törvény szerinti gombaszakellenőri tevékenység folytatásának részletes feltételeit,
a gombaszakellenőri tevékenység bejelentésére és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részlete s
eljárási szabályokat, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezéseket ,
továbbá a gombaszakellenőri tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket .”

(11)Az Éltv. Melléklete a kővetkező 30/A. ponttal egészül ki :

[E törvény alkalmazásában .]

„30/A. gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy termesztett — a Magyar
Élelmiszerkönyvben gyógynövényként szereplő — növény, vagy növény feldolgozásáva l
előállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem minősülő – előnyös élettani hatással
rendelkező termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan embere k
fogyasztanak el ;”

(12) Az Éltv. Mellékletének 53 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[E törvény alkalmazásában]



„53. ökológiai termelés : az Öko EK rendelet 2 . cikkének a) pontjában meghatározott
fogalom;”

Indokolás

Élelmiszerbiztonsági okból törvényi szinten indokolt megjeleníteni, hogy vado n
termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozni csak gombaszakellen őri
minősítést követően lehet. A gombaszakellenőri tevékenység a belső piaci szolgáltatásokról
szóló, 2006 . december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya al á
tartozó tevékenység, tehát biztosítani kell a törvényi rendelkezések és az irányelv közötti
összhang megteremtését. Ezen túlmenően bírságtényállást indokolt megállapítani a
gombaszakellenőri tevékenységre vonatkozó szabályokat megsértő megfelelő
szankcionálhatósága érdekében .

Budapest, 2009. március 24 .
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