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Bizottságimódosító iavaslat

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben,

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról” szóló T/.4956. számú törvényjavaslathoz a
Mezőgazdasági bizottság a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

I .

	

A törvényjavaslat 7 . §-a az alábbiak szerint módosul:

„7. § (1) Az Éltv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés.lép :

„(1) Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb
összege [hüszezer]tizenőtezer forint, legmagasabb összege

a) ha az eljárás alá vont személy a számvitelről szóló 2000 . évi C. törvény (a
továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevételle l
rendelkező vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének [5]10%-áig, d e
legfeljebb [százmillió]ötszázmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének
egészségét károsító vagy veszélyeztető, továbbá a felhasználók széles körének jelentős
vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb [kétmilliárd]ötmilliárd forintig ;

h) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 ezer forintig, illetve az émberek vag y
állatok széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztet ő, továbbá a felhasználók széle s
körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén az eljárás alá vont személy éves
nettó árbevételének [5] 10%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá vont személ y
esetében [ötmillió]tízmillió forintig terjedhet.”

(2) Az Éltv . 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bírság mértékét az eset összes körülményére — így különösen az érintettek
érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára és a jogsértő magatartás
ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, a 60. (1) bekezdésének a)-c), g), i)-l), n) p)
gt pontiában. valamint a 63. § (1) bekezdésénekb)ésd)pontjában foglalt tényállások
kivételével az eljárás alá vont személy gazdasági súlyára — tekintettel kell meghatározni .'
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Indokolá s

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenységének hatékonysága érdekében, valamint a
fogyasztók biztonságának szavatolására az ellen őrzés során feltárt jogsértések
szankcionálásának kereteit úgy indokolt meghatározni, hogy az a további jogsértő
tevékenységtő elrettentő hatású legyen. A magyar piacon működő egyes
élelmiszervállalkozások árbevétele jelentősen meghaladja a 100 milliárd Ft-ot, nem egy
esetben elérí az 300 milliárd Ft összeget. Ezen élelmiszervállalkozások esetében a hatályos
jogszabályban szereplő búságmaximum nem tekinthető arányosnak a más
élelmiszervállalkozásokat érintő bírságnértékkel .

Budapest, 2012. március 13 .
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