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HATAROZAT

A Pecsi Kdrnyezetv6delm; Kft. (7630 Pecs, Zsotnay V. u. 4S.; ad5sz6m: 113676A0_2421 a nem
embeti fogyaszhsra sz^nt Albti mell€ktermekekre 6s a bel1l1k sz6rmaz6 term'kekre vonatkoz6
egeszsegajgyi szab'lyok nege apit6s'r6l 6s az 1774/2002./EK rcndetet habtyon kivtjl hetyez6s6t6t
szdl6 1069/2009/EK rendelet (tovabbiakban: EK Rendetet) t0 cikk 0 6s p) pontja szerinti 3. kategoriejLl
albti mell6ktefm6k bsszegy0jt6si es sz6llit6si tevekenys6get 7630 p6cs, Zsotnay V. u.45. tetepheityel
nyifu6ntaftesba veszem.

A tevekenys6g vegz6s6nek felt6telei a kovetkezdk:

1. Az allati mellektermek atad6 l6tesitm6nyekr6l nyilventartast kell vezetni. A partnedista valtozasdrola
teluletileg illetekes Baranya Megyei Korm6nyhivatal Elelmjszerl6nc-biztonsagi 6s A ategeszsegdgyr

lgazgat6seg6t rendszeresen erteslteni kell.

2. A,z Allati mellekterm6k etu6telekor a g6pkocsivezetd sorczamozotl Atveteli jery-et allit ki, amelyen

EK Rendelet 6s a nem embei fogyasztatsra sz'nt Allati mell4ktermekekre 4s a bel6l0k sz1rmaz6
temekekre vonatkoz6 egeszsegUgyi szabelyok megA apitAsAr6l sz6l6 1069/20A9/EK eur6pai
padanenti es bnAcsi rendelet v4grehajt4sAr6l, valamint a 974UEK tanecsi irenyelvnek az egyes

min6k 6s tetelek ha4ron t6ft6n5 6|at-egeszsegagyi ellen6Edse al6li, az ienyelv szeinti
menlesitese tekinteteben t6fl6n6 vegrehajhsefil sz6l5 142l2O11lEU rendelet (tovebbiakban EU

Rendelet) Vlll. szem0 melleklet lll. feiezet6ben el6in adatokat. Az etadesl az ahd6 6s az 6tvev6

(g6pkocsi-vezetd) alairaseval igazolja. Az atvetelijegy egy peldenya az atad6nal, egy peldanya a

feldolgoz6 Uzemben, a top6ld6ny pedig a tdmbben matad. Az Atvetelijegy 2 6vig meg6zend6.

3 Az atvett ellati rnellektermekrol a 16412003. (X.18.) Korm. f. el6k6sai szerinti nyilviintartast kell

vezetni 6s a begyijjt6s helye szerint teri.lletileg ilLetekes Kornyezetv6delmi es Terrn6szetvedelmi

Felrgyel6s6g fel6 beje ent6si ke I tenni. A bejelentds egy p6ld6nyet meg kell k0ldeni a begy(jtes

helve szerint illetekes Baranya Meqyer Kormanyhivatal Elelmrszerlanc biztonsagi 6s

Allateg6szs6gUgyi lgazgat6sagSnak is

4 Az enged6lyezett feldolgoz6 0zemnek illetve keze16 szeNezetnek val6 atadbst tantsit6 bizonylat 2

6vig meg6rzend6.
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5 A szaliiashoz haszn6lt mnden egyes jirmlvei engedelyezietni kel, es az engedeyt a jarmijvon

kell tartanie lenorz6s esefere

6. A rakoddst v6gz6 g6pkocsvezet6 a rakodas ld6tartamara kdteles v6d6ruhat 6s v6d6keszty(t

7 A iiszta 6s a szennyes kontenereket a gepkocsiban t6rben elvdlasztva ke I szillitanr

L Lerakod6st k0vet6en a szalito gepkocs 6s a konienerek csak tsztit6s 6s fert6tlenit6s ut6n

hagyhatj6k el a feldolgoz6 Llzem teriletel
I Az engedelyes telephey6re allat mel6kterm6k nem vihet6 be, a huladekkalmegrakottjermijvek az

engedelyes telepheyen nem taa(6zkodhatnak ott kizar6lag a sz6llit6 j6rmii 6s a tisztitott edenyek

tarolhat6. A begy0jtolt allat mel16kterm6ket halad6ktalanul. annak atvetel6re enged6llye rendelkez6

hasznosit6-artalmatlanit6 helyre ke I szal itan A latr mel ektermef kel meqrakott jarmtlvek

le eohelvukdn nem tart6zkodhatnak.

10 A telephelyen nagy nyornast mos6 ds fert6tlenit6 berendezest 6s legal6bb a gepkocs k egyszeri

teljes feft6t enlt6sehez szllks6ges mennyis6gt] fed6tlenit6szert keszenl6tben kel tarian!

1'1. A 3. kategorieba soroli 6lati rneLiektermdkek gyljt6sere szolgal6 kontenerekre 16l l6thai6an es

lemoshatatlanul a,,3. kateg6ieba sorolt e ati mell'ktem4k' es a ,Iem embei fogyasztisra!

feliratot kell elhelyeznL

12. Az lllati mellektermek csak 169mentesen zarhat6 gdngyolegekben sz6llithato, szellitas kozben [j
gongydlegbe 6t nem tdlthet6, a tev6kenys6g vegzese soren lakossagot zavar6 btizhatast nem

okozhat.

Hat6rozatom ellen. annak kdzlesetol szamrtoti 15 napon belLrl a Nemzeh Elelmlszerl6nc-blztons6gi

Hivatal eln6k6nek cimzet' (A24 Budapest, Keleti Kerov u. 24.)' de hat6sagomhoz (Bafanya ['4egyei

Kormanvhivatal Elelmisze anc-biztonsagi 6s Allategeszs6gLigyi lgazgat6saga, 7623 P6cs Megyeri it
24. szam) 2 peldanyban benyijtott fe lebbezesnek van helye.

A fellebbez6s elektronikus [1on valo benyuitasara nincs lehet6seg

Adont6se|lenijogorvoslatie]jar.sdija10'000Ft'Ajogorvos|atidijbefizet6s6t]gazo|6bizony]atota
fellebbez6si k6relemhez csatolni kell

Ajogofvoslati etjaras dijSt a Nemzeti Elelmiszertenc-biztons6gi Hivatal Magyar Allarnkincstarnalvezetett

10o32ooo-00289782-00ooooo0sz6m|6j6ra,atuta|asVagyaszaml6raioft6n6keszp6nzbefizet6sL]tjen
kel|megflzetni'Afizet6simegbizaskozlemenyrovat5banfe|ke||tnntetniafe|]ebbezesselt6madott
hat6rozat szamat, a ,jogorvoslati eliarasi dij' megnevezest 6s az igylel ad6szdmat, illeive ad6azonosit6

jel6t.

Jelen hatd rozat joger6ss6 vallk a kovetkez6 esetek valarnelyik6ben:

- a kdzl6st6i sz6mitott 16 napon, ha ellene fellebbez6st nem terjesztenek e16;

afe||ebbez6sjogr6|Va|6|ernond6nyi|atkoza|megtetelenekjd6pontj6ban'haafe|ebbezesi
jog16l emondanak;

amasodfokLihatarozatkoz6sekor'haaze|sofokL]hatarozate|lenfellebbezestnylljtottakbe



lndokol6s

P6csi K6rnyezetv6delmi Kft. kdrelmezte Hivatalunkn6l 3. kategdriaj[ 6liati mell6kterm6k osszegyiiit6si

6s szallitasi iev6kenysegenek nyilveniartasba vetelet lgazgat6srgunk a kerelrnet BAI/01/1486

0000/2014. sziimon iktatta.

A kerelem elbiralasa sodn megallapitottam hogy a nyilvantartiisba vetelt kizaro teny vagy adat nem

merultfel. ez6rt a rcndelkez6 r6szben leirtak szerint dontottem

Hatarozatomat az EK Rendelet 23 cikk (1) bekezd6s6ben' az 
'lelmiszerlancbl 

6s hat6sagi

felugyelet't't sz6l6 2008. 6vi XLVI. Tv 34. S (1) bekezdds d) pontj6ban 6s arlem emberi fogyaszbsn

sz'nt S ati ercdetl netl'kterm'kekre vonatkoz6 ellategeszsegagyi szabelyok nege apibserd sz6l6

4512012. (V. 8.) Vlvl rendelet (tov6bbiakban Vlll Rendelet) 18 S (1) bekezd6s6ben biztositott

jogkoromben, az EK Rendelet 21. 6s 23 cikke, az EU Rendelet 20 cikke, valamint a VM Rendelet 18 S-

a 6s a '19. S (4) bekezdese alapjan hoztam meg

A fellebbezesijogot a kozigazgatasi hat6segi elj6ras 6s szolgeltat6s 6ltalanos szabalyai16l s2616 2004.

6vi CXL. t6rv6ny (Tovabbiakban Ke|) 98S (1) bekezdese 6s a 102S (1) bekezd6se, valamint a

Korm5nvrendelet4.S (2) bekezd6se szerint biztositottam.

A dontds ellenijogorvoslati eljaras dij6i a Nemzeti Elelmiszedenc-biztons'gi Hivatal' valamint a megyei

korn'nyhivatalok nez6gazdasegi szakigazgat'si szeNei el6tt kezdemenyezeft elj4rbsokban fizetendd

igazgatlsi $zotg'ttabsi dijak n,tekercL valamint az igazgahsi szolg^lbhd dlj fizetesenek szabelvair6l

s26166312012. \Vll.2.)VM rendelet 4. $ (1) 6s (3) bekezd6sei alapjan hataroztam meg

A fellebbezes elektronikus lton tdden6

da) pontja szerint adtam €iekoztatast.

P6cs, 2014. december 10
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