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24.
Mezőgazdasági bizottsága

Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

A Mezőgazdasági bizottság — az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 . )

OGY határozat 45 . § (5) bekezdése alapján — „az élelmiszerláncról és hatóság i
felűgyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról” szóló T/3750. számú
törvényjavaslathoz az alábbi, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti
elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következő módosítását javasolja :

„5• §

Az Éltv . 35 . §-a a következ ő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Élelmiszer-biztonsági és min őség-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv vizsgálja és értékeli a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-min őségi
szempontok szerint a vendéglátó-ipari létesítményeket (beleértve a közétkeztetést végző
létesítményeket) .

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (5) bekezdés szerinti értékelés alapján hatósági
bizonyítványt ad ki a vendéglátó-ipari létesítményeknek az élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer adatai alapján .'

2. A bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának a következő módosítását javasolja :

»6 . §

(1) Az Éltv. 38/A. § (la) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :



,(la) A FELIR a természetes személy ügyfél személyes adatai, jogi személy és szerveze t
esetén a cégjegyzékbe bejegyzett adatai kivételével a (2) bekezdés szerinti adatok

'vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül .

(2) A FELIR tartalmazza
a) az e törvény hatálya alá tartozó
aa) ;ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási, rendszerben nyilvántartott
adatokat ;
ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat ;
ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat (beleértve a térinformatika i
leíró adatokat) ;
b) az állatok elektronikus nyilvántartási rendszereit ;
c) az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat
eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen;
d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait;
e) az ökológiai gazdálkodás tanúsításával, ellenőrzésével kapcsolatos adatokat ;
J) az élelmiszerlánc-szerepl ők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adatait ;
g) .a 47/A. § (5) bekezdés szerinti intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert . "

(2) Az Éltv. 38/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„(3a) Az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 'szóló
2009. évi XXXVIi. törvény 18 . § (6) bekezdés a) pont aa)–af) és ah) alpontjában, valamint a
b) pont ba)–b. ) alpontjában levő adatokat a FELIR segítségével kezeli .'

3. A bizottság a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását javasolja:

„7• §

Az Éltv . 38/B . (2) bekezdése helyébe a következ ők rendelkezés lép:

„(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az
(1) bekezdés szerinti adatokat, és egyidej űleg FELIR azonosító számot (a továbbiakban :
FELIR azonosító) állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására . Amennyiben a FELIR
azonosítóval rendelkező ügyfél a továbbiakban nem végez a 47/B . § (2) bekezdése szerinti
tevékenységet, vagy a 47/B . § (8) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének nem tes z
eleget, vagy hivatalbóli intézkedés alapján a FELIR azonosítóra való jogosultságát elveszti,
akkor a FELIR azonosító egyidejű visszavonásával a nyilvántartásból törölni kell . A
nyilvántartásból törölt élelmiszerlánc-szereplő adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti szer v
élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles meg őrizni .'

4. A bizottság a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását javasolja :

,„8 . §

Az Éltv . 38/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Az ÉBC az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében :
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a)közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél ;
b) végrehajtja a monitoring[ Jtervben vagy a jogszabályokban el ő írt mintavételt ;
c)a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet végez.

(6) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ÉBC-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokka l
kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodást köthet, amelyben rendelkezik egyúttal a
pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a

feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat ."

5 . A bizottság a törvényjavaslat 9. §-ának a következő módosítását javasolja :

»9-'§

Az Éltv. 42. (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)

„e) az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerlánc=esemény elhárítása érdekében hozott
intézkedést”

(elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható) "

6 . A bizottság a törvényjavaslat 10. §-ának a következő módosítását javasolja:

„10. §

Az Éltv . 47/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) A jogellenes tevékenységet folytató élelmiszerlánc=szereplők felderítése érdekében, a (3 )
bekezdésben foglaltak figyelembe[ ]vételével az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza é s
működteti az intelligens élelmiszerlánc:elemzési rendszert.'

Indokolás

Nyelvhelyességi szövegpontosítások .

Budapest, 2015 . március 24 .
Tisztelettel :

F t Sándor
elnök
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