
A Kormány 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelete
a természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek begyûjtését
és forgalmazását engedélyezõ hatóságok kijelölése vonatkozásában egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében,

a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény

30. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló

2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetõmagtörvény) 2. § 9. és 25. pontjában, 7. § (1) és (5) bekezdésében, 8. §-ában,

9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)–(4) bekezdésében, 14. §

(1) és (3) bekezdésében, 15. § (1a), (2) és (7)–(11) bekezdésében, 18. § (3) és (4) bekezdésében, 19. § (1) és

(2) bekezdésében, 20. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés a)–g) pontjában, h) pontjában a prebázis és

bázis kategóriájú szõlõ- és gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai

szaporítóanyagok, a szuper elit szaporítási fokú vetõmag és a törzsültetvények vonatkozásában, 23. § (1) bekezdés

i)–l) pontjában, 23. § (3) és (4) bekezdésében, 24. § b) pontjában, 26. § (2) bekezdésében az a)–d) pont vonatkozásában,

27. §-ában, valamint 28. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki.”

(2) Az R. 7. § (1) bekezdésében a „45. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrésze helyébe a „45. § (1) bekezdésében,”

szövegrész lép.

2. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) A természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek kereskedelmi célú

begyûjtése tekintetében eljáró természetvédelmi hatóságként a Kormány a felügyelõséget jelöli ki.

(2) Amennyiben természetes környezet megõrzésére szánt takarmánynövény-vetõmagkeverékek kereskedelmi célú

begyûjtésére vonatkozó tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyezõ hatóság az

OKTVF.”
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3. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérõl szóló 328/2010.

(XII. 27.) Korm. rendelet 10. §-ában a „45. §-ának (1)–(3) bekezdésében” szövegrésze helyébe a „45. § (1) bekezdésében”

szövegrész lép.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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