
b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok

mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK

irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében

az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009.

április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 43/2010. (XII. 20.) VM rendelete

a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl,

valamint a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet, valamint a növényi és állati eredetû élelmiszerekben

és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédõszer-maradékok

határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 3., 8–11., 14. és 26. pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, az egyesminiszterek, valamint aMiniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvédõ szerek

csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 45. §-a

(1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az ennek

módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK, valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK, 1994/79/EK,

1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK, 1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK, 2001/28/EK, 2001/36/EK,

2001/47/EK, 2001/49/EK, 2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK, 2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK,

2002/81/EK, 2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK, 2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,

2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK, 2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK irányelvvel

módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK, 2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK, 2004/99/EK, 2005/2/EK,

2005/3/EK, 2005/34/EK, 2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK, 2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK,

2006/10/EK, 2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK, 2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,

2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK, 2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK, 2006/136/EK,

2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK, 2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK, 2007/76/EK, 2008/40/EK,

2008/41/EK, 2008/44/EK, 2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK, 2008/91/EK, 2008/107/EK, 2008/108/EK,

2008/113/EK, 2008/116/EK, 2008/125/EK, 2008/127/EK, 2009/11/EK, 2009/25/EK, 2009/37/EK, 2009/51/EK,

2009/70/EK, 2009/77/EK, 2009/82/EK, 2009/115/EK, 2009/116/EK, 2009/117/EK, 2009/146/EK, 2009/152/EK,

2009/153/EK, 2009/154/EK, 2009/155/EK, 2009/160/EU, 2010/2/EU, 2010/14/EU, 2010/15/EU, 2010/17/EU,

2010/20/EU, 2010/21/EU, 2010/25/EU, 2010/27/EU, 2010/28/EU, 2010/29/EU, 2010/34/EU, 2010/38/EU, 2010/39/EU,

2010/42/EU, 2010/54/EU, 2010/55/EU, 2010/56/EU, 2010/57/EU, 2010/58/EU és 2010/70/EU irányelvei.”
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2. § Az R. 1. számúmellékletének A. része e rendelet Melléklete szerint módosul.

3. § (1) A növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett

növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint ezek hatósági ellenõrzésérõl szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

(a továbbiakban: 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet) 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a növényi és állati eredetû élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található

megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,

2005. február 23-i 396/2005/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja

meg.”

(2) A 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok

felületén található növényvédõszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók

ilyen növényvédõszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenõrzési

programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.”

4. § Hatályát veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 86. (flufenzin), 162. (miklobutanil), 168. (N-fenil-ftálaminsav),

177. (paraffinolaj), 211. (spirodiklofen), valamint 246. (Coniothyriumminitans) sora.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

6. § (1) Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusainak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság2010/21/EU irányelve (2010.március 12.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I.mellékleténeka klotianidinra,

a tiametoxámra, a fipronilra és az imidaklopridra vonatkozó különös rendelkezések tekintetében történõ

módosításáról,

b) a Bizottság2010/25/EU irányelve (2010.március 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnekapenoxsulam, aprokinazid

és a spirodiklofen hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

c) a Bizottság 2010/27/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a triflumizol hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2010/28/EU irányelve (2010. április 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metalaxil hatóanyagként

való felvétele céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2010/29/EU irányelve (2010. április 27.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flonikamid (IKI-220)

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2010/38/EU irányelve (2010. június 18.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a szulfuril-fluorid

hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

g) a Bizottság 2010/39/EU irányelve (2010. június 22.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének a klofentezinre,

diflubenzuronra, lenacilra, oxadiazonra, a pikloramra és a piriproxifenre vonatkozó különös rendelkezések

tekintetében történõ módosításáról,

h) a Bizottság 2010/42/EU irányelve (2010. június 28.) a FEN 560 (görögszénamagpor) hatóanyagként való felvétele

céljából a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról,

i) a Bizottság 2010/54/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

az azimszulfuron hatóanyagként történõ felvétele megújításának céljából történõ módosításáról,

j) a Bizottság 2010/55/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

az azoxistrobin hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

k) a Bizottság 2010/56/EU irányelve (2010. augusztus 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének

a prohexadion hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

l) a Bizottság 2010/57/EU irányelve (2010. augusztus 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az imazalil

hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,

m) a Bizottság 2010/58/EU irányelve (2010. augusztus 23.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének az iprodion

hatóanyag felvételének megújítása érdekében történõ módosításáról,
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n) a Bizottság 2010/70/EU irányelve (2010. október 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az I. melléklet

karbendazim hatóanyaggal kapcsolatos bejegyzésére vonatkozó érvényességi idõ lejárta tekintetében történõ

módosításáról.

(2) Ez a rendelet az Unió 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetû élelmiszerekben, illetve azok

felületén található növényvédõszer-maradékok határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók

ilyen növényvédõszer-maradékoknak való expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt ellenõrzési

programjáról szóló, 2010. október 12-i 915/2010/EU bizottsági rendelet végrehajtását szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter
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