
A vidékfejlesztési miniszter 101/2011. (XI. 5.) VM rendelete

az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet

módosításáról 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, 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. § Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a

a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A 4. számú melléklet jelölési elõírásainak nem megfelelõ, 2012. június 30-a elõtt forgalomba hozott vagy

felcímkézett, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl (az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) szóló,

2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletében meghatározott borok, amelyek a 4. számú

melléklet 2007. november 24-én hatályos elõírásait kielégítik, a készletek kimerüléséig forgalomba hozhatók.”

2. § Az R. 19. § (4) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:

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

„o) a Bizottság 1266/2010/EU rendelete (2010. december 22.) a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési 

elõírások tekintetében történõ módosításáról.”

3. § Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról szóló

40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. § Ez a rendelet a 2007/68/EK irányelvnek a borokra vonatkozó címkézési elõírások tekintetében történõ módosításáról

szóló, 2010. december 22-i 1266/2010/EU bizottsági rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 102/2011. (XI. 5.) VM rendelete

az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet módosításáról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 56. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

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

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

1. § Az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A 708/2007/EK rendelet 5. cikke szerinti tanácsadó bizottságot az MgSzH – az idegen vagy nem õshonos halfajok

akvakultúrákban való alkalmazásának engedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében – hozza létre.

A tanácsadó bizottság hat tagú, tagjai

a) a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

b) az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,

c) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék,
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d) a Magyar Haltermelõk és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége, 

e) a Magyar Akvakultúra Szövetség, valamint

f) az MgSzH 

egy-egy képviselõje. A bizottság elnöke az MgSzH képviselõje.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § A szállításokra vonatkozó nemzeti nyilvántartás vezetésérõl – az idegen és nem honos halfajoknak az

akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági rendelet 4. cikke szerint – a minisztérium

a Halászati és Öntözési Kutatóintézet útján gondoskodik. A nyilvántartás a szállítási kérelmekbõl, engedélyekbõl és

értékelésekbõl áll. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet internetes honlapján a nyilvántartást közzéteszi. A Halászati

és Öntözési Kutatóintézet ugyancsak közzéteszi az MgSzH által megállapított listát a Magyarország területén található

zárt akvakultúra létesítményekrõl. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet felelõs a nyilvántartás üzemeltetéséért és

karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs rendszer számítógépparkjának és programjainak folyamatos

fejlesztéséért. A tárgyév után az Adattárat archiválni kell.”

3. § Az R. 7. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:

[E rendelet]

„c) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet

módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

[végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.]

4. § Az R. 

a) 1. § (1) bekezdésében a „Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja” szövegrész helyébe a „Mezõgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében, 2. és 3. §-ában, valamint 5. §-ában az „MgSzH Központ” szövegrész helyébe az „MgSzH”

szöveg,

c) 3. §-ában a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési

miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,

d) 3. §-ában az „értesítését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „értesítését,

egyetértése esetén, a minisztérium” szöveg

lép.

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

6. § E rendelet az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi

rendelet módosításáról szóló 2011. március 9-i 304/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához

szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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