
A vidékfejlesztési miniszter 106/2011. (XI. 10.) VM rendelete

a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl,

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok

közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

94. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. § A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai

Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM

rendelet (a továbbiakban: R.) 4/A. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A 8. számúmellékletben szereplõ fókafajok származékai esetébennemszükséges engedély, ha azokmegszerzése

a fókatermékek kereskedelmérõl szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

valamint a fókatermékek kereskedelmérõl szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására

vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU bizottsági rendelet

elõírásaival összhangban történt. Ez az elõírás nem vonatkozik a fókakölykök származékaira.”

2. § Az R. 6. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„e) az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek

kereskedelmérõl, 4. cikk.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a fókatermékek kereskedelmérõl szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelete 4. cikke végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 107/2011. (XI. 10.) VM rendelete

az étkezési célra forgalomba kerülõ vadon termett gombák gyûjtésérõl, feldolgozásáról,

forgalomba hozataláról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 38. és 39. pontjában, valamint

76. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § s) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket

rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a mesterségesen és ellenõrzött körülmények között termesztett gombákra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) gomba: a vadon termõgombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel láthatógombafajok termõteste;

b) gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;
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