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TÁRGY: Flóra virágföld
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének felfüggesztése

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban:
engedélyező hatóság) az Eurogarden Hungary Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 9.),
ügyfél részére kiadott Flóra virágföld engedélyköteles termék forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének ügyében meghozta az alábbi
H AT Á R O Z AT O T
Az engedélyező hatóság a Flóra virágföld engedélyköteles termék 04.2/1307-2/2013 NÉBIH,
04.2/273-2/2013 NÉBIH, 04.2/4824-2/2011 MgSzH és 04.2/39-3/2011 MgSzH számú határozataival
módosított 02.5/942/1/2008 MgSzHK számú határozatával kiadott forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyét azonnali hatállyal felfüggeszti.
Az engedélyező hatóság egyúttal a Flóra virágföld engedélyköteles termék további forgalmazását
azonnali hatállyal megtiltja, valamint elrendeli a kereskedelmi forgalomból történő visszahívását.
A határozat jogerős és végrehajtható.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata
jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot
hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával. A keresetlevelet a
felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül, az engedélyező hatóságnál, 3
példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.
Az engedélyező hatóság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető; ennek
elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Az engedélyező hatóság felhívja az ügyfél figyelmét, hogy élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell
kiszabni azzal szemben, aki az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági tevékenységét akadályozza,
intézkedését figyelmen kívül hagyja. Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összege
százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint. A bírság ismételten is kiszabható.
INDOKOLÁS
A határozat indokolás része nem nyilvános.
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