
A vidékfejlesztési miniszter 113/2011. (XII. 5.) VM rendelete

az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésérõl szóló

21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontban foglalt felhatalmazás alapján,

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

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

1. § Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésérõl szóló 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „nemzetbiztonsági és ûrkutatási célra használt készülékekben” szövegrész helyébe

a „nemzetbiztonsági célra és a világûrben való felhasználásra tervezett készülékekben”,

b) 5. § (5) bekezdésében a „kezelési célú exportja” szövegrész helyébe az „újrafeldolgozási célú exportja”

szöveg lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet az elemekrõl és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekrõl és -akkumulátorokról, továbbá

a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és

tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdés b) pontjának, 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 114/2011. (XII. 5.) VM rendelete

a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 6. és 7. pontjában foglalt

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. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

(a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdés szerinti együttmûködés részletes feltételeit az MgSzH és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által

megkötött megállapodás tartalmazza.”

2. § Az R. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:

„2/B. § (1) Ha az MgSzH laboratóriumi kapacitása nem elegendõ a növény-egészségügyi feladatokhoz kapcsolódó

laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére, e vizsgálati feladatokat eseti jelleggel – az élelmiszerlánc felügyeletért felelõs

miniszter egyetértésével – külön megállapodás alapján átruházhatja az adott vizsgálatra akkreditált nem állami

laboratóriumra. E feladatok kizárólag olyan laboratóriumokra ruházhatóak át, amelyek megfelelnek a nem állami

laboratóriumok engedélyezésének és mûködésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt

feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodás tartalmazza az elvégzendõ vizsgálatok számát, körét, valamint az

elvégzésükre megállapított határidõt.

(3) A nem állami laboratórium az átruházott feladatokat az MgSzH felügyelete mellett, pártatlanul köteles elvégezni,

biztosítania kell a megfelelõ minõséget, és e feladat elvégzése során tudomására jutott információkat harmadik fél

részére nem adhatja át.
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