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BEVEZETÉS
Jelen összeállítás tartalmazza a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága
takarmányokkal összefüggő feladat- és hatáskörét érintő alapvető és legfontosabb előírásokat,
segítséget nyújtva a hatóság szakemberei számára a hatósági feladatok jogszerű ellátásához és a
takarmány-vállalkozóknak az előírások betartásához. A listában szerepelnek a közvetlen hatállyal bíró
közösségi rendeletek, a kötelezően alkalmazandó magyar törvények, magyar rendeletek, illetve a
kiadásra került takarmány-adalékanyag regiszter.
Ezen kötelező előírásokon kívül a lista kiegészítésre került az adott területhez kapcsolódó
útmutatókkal, egyéb hasznos információkat tartalmazó weboldalakra való utalással is és a NÉBIH
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága feladat - és hatáskörét közvetlenül nem
érintő, de néhány kapcsolódó terület jogszabályaival is.
A jogszabálygyűjteményben nem szerepelnek bizonyos témakörökre vonatkozó jogszabályok,
mert ezek az élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjteményben találhatóak meg.
A jogszabálygyűjtemény internetkapcsolattal rendelkező számítógépen történő használata
esetén a tartalomjegyzék fejezeteire, illetve a jogszabálygyűjtemény aláhúzott és kék színnel jelölt
részére a kurzorral „ráállva” „Ctrl billentyű lenyomás + kattintás” vagy „kattintás” alkalmazásával
megjeleníthető:

 a tartalomjegyzéknél az adott fejezet,
 uniós rendeletnél az alaprendelet vagy módosítások megjelenése esetén a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amelynek 1. oldalán szerepelnek
a módosító rendeletek számai,
 magyar előírásnál az adott előírás a link megnyitásának időpontjában hatályos
(nem a jogszabálygyűjtemény összeállításának időpontjában hatályos!) szövege, egyes
előírásoknál a megjelenő weboldal jobb felső sarkában levő linkre kattintva
megjelenik a következő időállapot szövege, továbbá az előírás szövegében „kézjel”
mutatja az előző időállapothoz képest változott szövegrészeket, valamint a szöveg
végén találhatóak a módosító rendeletek felsorolása.
FIGYELEM!
A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el:
Magyar Közlöny: http://kozlony.magyarorszag.hu/
Európai Unió Hivatalos Lapja: http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu
A jogszabálygyűjtemény nem utal külön a módosító rendeletekben megállapított „átmeneti
időszakokra”, amelyek esetén még a korábbi előírásokban foglaltakat is lehet alkalmazni.
A NÉBIH által kiadott útmutatókat, körleveleket nem tartalmazza ez az anyag!
A termékspecifikus szabályok és a speciális területek fejezeteiben nincsenek minden esetben
megismételve az egyéb fejezetekben felsorolt takarmány-biztonságra, takarmány-előállításra
vonatkozó előírások, amelyek szintén tartalmaz(hat)nak ezen termékekre/területekre előírásokat
(pl. uniós alaprendeletek, mikrobiológiai, vegyi szennyezettségre vonatkozó előírások, stb.)!
A takarmányokra vonatkozó jogszabálygyűjtemény előző kiadását követően megjelent új
előírások, tájékoztatók a jogszabálygyűjteményben piros színnel vannak kiemelve.
A fentieken túl zöld színnel kiemelésre kerültek azok az egyéb előírások, állásfoglalások,
linkekre való hivatkozások, amelyekkel kiegészült a jogszabálygyűjtemény előző kiadása és
szintén zöld színnel kerültek kiemelésre azok az EK rendeletek, amelyeknél az utolsó
módosítás(ok) beépítésével, új egységes szerkezet került a hiperhivatkozásba, illetve a magyar
előírásoknál azok az előírások, amelyek esetében az előírásra vonatkozó hiperhivatkozás
bekerült a gyűjteménybe.
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I. A takarmány-előállítás, -forgalmazás és felhasználás legfőbb
szabályai
A takarmányjog általános elvei, az élelmiszerlánc-törvény és a RASFF-ra
vonatkozó szabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. augusztus 7.)
ÚTMUTATÓ AZ ÉLELMISZERJOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIT MEGHATÁROZÓ 178/2002/EK RENDELET
11., 12., 14., 17., 18., 19. ÉS 20. CIKKÉNEK ALKALMAZÁSÁHOZ (2010. január 26-i átdolgozott magyar nyelvű
útmutató)
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről (2012. szeptember 1-jén lépett hatályba)
/Hatályát veszti a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995.
évi XCIV. törvény/
2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és
megfizetésének szabályairól (2012. május 1-jén lépett hatályba)
A BIZOTTSÁG 16/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási
rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ
SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA (2012/C 326/01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0001:0012:HU:PDF
AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:HU:PDF
AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
VÁLTOZATA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:HU:PDF
C326 Hivatalos Lap:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2012:326:SOM:HU:HTML
Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi
és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából
végzett hatósági ellenőrzésekről
Későbbi kapcsolódó jogi aktusok:
A Bizottság 2006/677/EK határozata (2006. szeptember 29.) a takarmány- és élelmiszerjognak, illetve az állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályoknak való megfelelést igazoló hatósági ellenőrzésekről szóló
882/2004/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet alapján végzett auditok kritériumait megállapító iránymutatásról
A Bizottság 669/2009/EK rendelete (2009. július 24.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések
tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról
A kijelölt ellenőrzési pontok listája elérhető az alábbi honlapon:
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http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/national_links_en.htm
Útmutató harmadik országból származó bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozatalára
és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 669/2009/EK rendelet I. mellékletében szereplő termékek ellenőrzéséhez
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_termek_ell/elelmiszer_
fokozott_import_ell/zgy_fokimp_utmutato.html
A Bizottság 2010/458/EU határozata (2010. augusztus 18.) a 669/2009/EK rendelet alapján a máltai takarmány- és
élelmiszer-ipari vállalkozók jóváhagyott telephelyein végzendő fizikai ellenőrzések engedélyezéséről

Results of border checks carried out by the EU Member States and Norway on imports of feed and food of non-animal
origin subject to increased level of official controls – products listed in Annex I to Regulation (EC) No 669/2009
http://ec.europa.eu/food/food/controls/increased_checks/docs/results_ms_border_controls_2012_en.pdf
Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete ( 2009. július 13. ) a takarmányok forgalomba hozataláról és
felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK
Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a
2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. szeptember 1.)
Helyesbítés a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról,
valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK,
93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009.
július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez
A Bizottság 454/2010/EU rendelete (2010. május 26.) a takarmányokra vonatkozó címkézési rendelkezések
tekintetében a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól (Új egységes szerkezet!)
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
55/2009. (III. 13.) Kormányrendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Módosítása:
A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról (2013. január 1-jétől)
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
Módosítása:
A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról (2013. január 1-jétől)
Az EGT Vegyes Bizottság 39/2010 határozata (2010. április 30. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 60/2010 határozata (2010. június 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I.
mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok,
vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 114/2010 határozata (2010. november 10.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 115/2010 határozata (2010. november 10.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 116/2010 határozata (2010. november 10.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
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megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 128/2010 határozata (2010. december 10.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 124/2011 határozata (2011. december 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások,
szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 125/2011 határozata (2011. december 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 38/2012 határozata (2012. március 30.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 78/2012 határozata ( 2012. április 30. ) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 30/2013 határozata (2013. március 15.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 31/2013 határozata (2013. március 15.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat
Az EGT Vegyes Bizottság 32/2013 határozata (2013. március 15.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 33/2013 határozata (2013. március 15.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
A BIZOTTSÁG 16/2011/EU RENDELETE (2011. január 10.) az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási
rendszerre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról
Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó uniós gyorsvészjelző rendszer működésének bemutatása:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_hu.pdf
Éves jelentések a RASFF rendszerről (angol nyelven):
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/rasff_publications_en.htm
2010-es éves RASFF jelentés:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2010_en.pdf
2011-es éves RASFF jelentés:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_annual_report_2011_en.pdf
Az Európai Unió RASFF rendszere – 30 éve a fogyasztók biztonságának megőrzéséért (angol nyelven):
The Rapid Alert System for Food and Feed of the European Union – 30 years of keeping consumers safe
RASSF rendszerrel kapcsolatos további információk:
http://www.mebih.gov.hu/index.php/hu/rasff.html
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1151/2012/EU RENDELETE (2012. november 21.) a mezőgazdasági
termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről (2013. január 3-tól hatályos!)
A NEMZETI HELYES HIGIÉNIAI GYAKORLATOK ÚTMUTATÓINAK LISTÁJA (REGISTER FOR NATIONAL GUIDES TO GOOD
PRACTICE)
HTTP://EC.EUROPA.EU/FOOD/FOOD/BIOSAFETY/HYGIENELEGISLATION/REGISTER_NATIONAL_GUIDES_EN.PDF
Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája – List of registered and approved establisments
www.nebih.gov.hu/data/cms/128/990/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmany_eloallito_uzemek.pdf
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(Havonta frissülő szerkezet!)
Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája – List of registered and approved intermediaries
www.nebih.gov.hu/data/cms/128/988/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmanykozvetitok_listaja.pdf
(Havonta frissülő szerkezet!)
Harmadik országból származó takarmányok előállítóinak és a behozatalért felelős képviselők nyilvántartása – Register
of establishments manufacturing feed in third countries and feed business operators importing feed from third countries
(representatives)
www.nebih.gov.hu/data/cms/128/989/Felelos_kepviselok_nyilvantartasa.pdf
(Havonta frissülő szerkezet!)
HACCP tájékoztató segédanyag – Útmutató a Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének
kialakításához és alkalmazásához
Segédanyag – A takarmányhigiénia és a jó higiéniai gyakorlat építőelemei a takarmányipari létesítményekben
FEFAC állásfoglalás a takarmányozás környezeti hatásairól (angol nyelven)
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamokban az élelmiszer-biztonság, az
állategészségügy és állatjóllét, valamint a növényegészségügy terén végzett hatósági ellenőrzések végrehajtásáról
GUIDELINES for the development of community guides to good practice for hygiene or for the application of the
HACCP principles, in accordance with article 9 of Regulation (EC) No. 852/2004 on the hygiene of foodstuffs and
article 22. of Regulation (EC) No. 183/2005 laying down requirements for feed hygiene
Közlemény a Közösségi Jó Gyártási Útmutatóról
European Feed Manufacturers Guide (EFMC) – A Community guide to good practice for the EU industrial compound
feed and premixtures manufacturing sector for food-producing animals
FEFAC – Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés, Europäischer Verband der Mischfutterindustrie,
European Feed Manufacturers' Federation
www.fefac.org
Community guide to good practice for feed additive and premixture operators
FAMI-QS – European Association for Feed Additives and Premixtures Quality System
www.fami-qs.org
Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods
FEDIAF – Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour Animaux Familiers, European Pet Food Industry
Federation
www.fediaf.org
European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage trading and transport of cereals, oilseeds and protein
crops
European cereals, rice, feedstuffs, oilseeds, olive oil, oils and fats and agrosupply trade (COCERAL)/ European Agricooperatives (COGECA)
www.coceral.com, www.copa-cogeca.be
European Guide to good practice for the industrial manufacture of safe feed materials
The "Association des Amidonniers et Féculiers" (AAF) and The EU Oil and Proteinmeal Industry (FEDIOL) within the
framework of the European Feed Ingredients Platform (EFIP)
www.efip-ingredients.org
and European Feed Ingredients Safety Certification (EFISC)
www.efisc.eu
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3. MELLÉKLET - keményítő előállításához kapcsolódó iparági referencia dokumentum
Biztonságos takarmány-alapanyagok előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó Közösségi Útmutató
Register for National Guides to Good Practice
It has been set up by the Commission to make them available to Member States and feed and food business operators.
143/2012. (XII. 27.) VM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM
rendelet, valamint a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 2012/179. (XII. 27.)
Hatályos: 2013. 01. 04.
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Takarmánybiztonságra és -higiéniára vonatkozó általános követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról
Helyesbítés a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelethez
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. április 20.)
Útmutató az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról
A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az
állategészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének
biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és
Tanácsi rendelet alkalmazásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 786/2013/EU RENDELETE (2013. augusztus 16.) a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének az élő kagylókban található yessotoxinok megengedett határértéke tekintetében történő
módosításáról
Útmutató az állati eredetű élelmiszerek higiéniájáról szóló 853/2004/EK rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtásához (2013. augusztus 7.)
Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek
hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról
A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az élelmiszer-higiéniáról
szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK, 853/2004/EK és 854/2004/EK európai parlamenti és Tanácsi rendelet
alkalmazása során nyert tapasztalatokról
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the Report from the Commission to the European
Parliament and the Council on the experience gained from the application of the hygiene Regulations (EC) No
852/2004, (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004
{COM(2009) 403}
A Bizottság 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 1012/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 5.) a 2074/2005/EK és a
1251/2008/EK rendeletnek a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének, a járványos fekélybetegségre vonatkozó egészségügyi
feltételeknek és bizonyítványkiállítási követelményeknek, valamint a bizonyos halak és halászati termékek Unióba
történő behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének Thaiföldre vonatkozó bejegyzése tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 1162/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK
európai parlamenti és Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2013.
december 31-ig alkalmazandó)
A BIZOTTSÁG 28/2012/EU RENDELETE (2012. január 11.) egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba
történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények
megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról
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A TANÁCS 2658/87/EGK RENDELETE (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös
Vámtarifáról (az utolsó megjelent egységes szerkezet: 2000.01.01.)
Módosításai:
A BIZOTTSÁG 861/2010/EU RENDELETE (2010. október 5.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról,
valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (2011.
január 1-jétől lépett hatályba)
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2010. október 5-i 861/2010/EU bizottsági rendelethez
A BIZOTTSÁG 1006/2011/EU RENDELETE (2011. szeptember 27.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról (2012. január 1-jén lép hatályba)
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendelethez
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási
rendelethez
Helyesbítés a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági végrehajtási
rendelethez
A BIZOTTSÁG 927/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. október 9.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról (2013. január 1-jén lép hatályba.)
A BIZOTTSÁG 1055/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 9.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról
Takarmányokat érintő végrehajtási rendeletek:
A Bizottság 1272/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 5. ) egyes áruk Kombinált
Nómenklatúra szerinti besorolásáról
AZ EURÓPAI UNIÓ KOMBINÁLT NÓMENKLATÚRÁJÁNAK MAGYARÁZATA (2011/C 137/01) A vám- és
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, módosított 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi
rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében meghatározott eljárás alapján elfogadott magyarázat
A Bizottság 107/2013/EU rendelete (2013. február 5.) a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I.
mellékletének a kedvtelésből tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek maximális melaminszintje
tekintetében történő módosításáról
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés
elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2011. (V. 10.) KIM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO)
bevezetéséről és alkalmazásáról
21/2012. (IV. 16.) KIM rendelete a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről,
valamint kiemelt támogatásukról
A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
részére történő adatszolgáltatásról
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Állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó követelmények
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (Új
egységes szerkezet!)
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelete a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak
megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelete a szalmonellózis elleni védekezés egyes
szabályairól
Az Európai Parlament és a Tanács 2160/2003/EK rendelete (2003. november 17.) a szalmonella és egyéb meghatározott,
élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről
A BIZOTTSÁG 1190/2012/EU RENDELETE (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló
uniós célkitűzésről
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
1998. évi XXVIII törvényaz állatok védelméről és kíméletéről
A vidékfejlesztési miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelete az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi
szabályairól
9/1999 (I. 27.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól
A Tanács 2005/1/EK rendelete (2004. december 22.) az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről,
valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról (helyesen: 1/2005/EK rendelet)
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
(A fenti rendelet ezen irányelv alapján nem lett módosítva: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/99/EK
IRÁNYELVE (2003. november 17.) a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról, a 90/424/EGK tanácsi határozat
módosításáról és a 92/117/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről)
88/2008. (VII.18.) FVM rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelmére vonatkozó
1/2005/EK rendelet végrehajtásáról
8/2009. (I. 23.) Korm. Rendelet a vágóállatok védelméről szóló, Strasbourgban, 1979. május 10-én aláírt Európai Egyezmény
kihirdetéséről
A Tanács 1099/2009/EK rendelete (2009. szeptember 24.) az állatok leölésük során való védelméről
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 998/2003/EK RENDELETE (2003. május 26.) a kedvtelésből tartott állatok
nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv
módosításáról
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
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Módosítása: A Kormány 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
Módosítása:
A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról (2013. január 1-jétől)
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
79/2004 (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól
A Bizottság 136/2004/EK rendelete (2004. január 22.) a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állategészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról
A Bizottság 605/2010/EU rendelete (2010. július 2.) az emberi fogyasztásra szánt nyers tej és tejtermékek Európai Unióba
történő beléptetésére vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állat-egészségügyi
bizonyítvány megállapításáról
52/2004 (IV. 24.) FVM rendelet az állati eredetű termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi ellenőrzéséről
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről
54/2004 (IV. 24.) FVM rendelet egyes élőállatok és termékek EU-n belüli kereskedelmének állat-egészségügyi és
állattenyésztési ellenőrzéséről
2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE (1996. december 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 1158/2012/EU RENDELETE (2012. november 27.) a vadon élő állat- és növényfajok számára
kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és növényfajok
számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek,
bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet
módosításáról
A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE (2006. május 4.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük
szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 791/2012/EU RENDELETE (2012. augusztus 23.) a 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK rendeletnek a vadon élő állat- és növényfajok
kereskedelmére vonatkozó bizonyos rendelkezések tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 792/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 23.) a vadon élő állat- és
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben
előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a
865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1007/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a fókatermékek kereskedelméről
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TECHNIKAI ÚTMUTATÓ JEGYZÉK a kombinált nómenklatúra azon kódjainak indikatív listájának meghatározására,
amelyek a tiltott fókatermékekre vonatkozhatnak Közzététel a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően
A BIZOTTSÁG 737/2010/EU RENDELETE (2010. augusztus 10.) a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó
nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
A BIZOTTSÁG 2009/821/EK HATÁROZATA (2009. szeptember 28.) a jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások
listájának összeállításáról, a Bizottság állat- egészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok
megállapításáról és a TRACES állat-egészségügyi egységeinek meghatározásáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 2012/450/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. július 27.) a 2009/821/EK határozatnak az
állat-egészségügyi határállomások listája tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 2012/762/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. december 6.) a 2009/821/EK határozatnak
az állat-egészségügyi határállomásokra és a Traces állat-egészségügyi egységeire vonatkozó listák tekintetében
történő módosításáról
A Bizottság 2007/275/EK határozata (2007. április 17.) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az
állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (Új egységes szerkezet!)
A BIZOTTSÁG 798/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 8.) azon harmadik országok, területek, övezetek és területi
egységek jegyzékének megállapításáról, ahonnan baromfi és baromfitermékek behozhatók a Közösségbe és átszállíthatók a
Közösségen, valamint az állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek megállapításáról (Új egységes szerkezet!)
81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól
19/2005. (III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására,
forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról
Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke
Állat-egészségügyi stratégia (2007–2013) Az Európai Parlament 2008. május 22-i állásfoglalása az Európai Unió új állategészségügyi stratégiájáról (2007–2013)
Kérdések és válaszok a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmáról
(utolsó frissítés: 2007. szeptember 28.; forrás: DG SANCO)
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv (Stratégiai dokumentum 2010–2015re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében)
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II. Hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályi előírások
Hatósági szervezetrendszer
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény

Hatósági takarmányellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások
Az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi
és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából
végzett hatósági ellenőrzésekről
Tanulmány a hatósági ellenőrzésekből fakadó költségek fedezésére szolgáló, tagállamok által kivetett illetékekről és
díjakról
A Bizottság 2074/2005/EK rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bizonyos
termékekre és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hatósági ellenőrzések
megszervezésére vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról, a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettől való eltérésről, valamint a 853/2004/EK és 854/2004/EK rendelet módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 1012/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 5.) a 2074/2005/EK és a
1251/2008/EK rendeletnek a kórokozó-átvivő fajok jegyzékének, a járványos fekélybetegségre vonatkozó egészségügyi
feltételeknek és bizonyítványkiállítási követelményeknek, valamint a bizonyos halak és halászati termékek Unióba
történő behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének Thaiföldre vonatkozó bejegyzése tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság 1162/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a 853/2004/EK, a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai
parlamenti és Tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról (2010. január 1-jétől
2013. december 31-ig alkalmazandó)
Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a
valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások
megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása:
2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről
194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes
szabályokról
Módosítása:
A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról (2013. január 1-jétől)
282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott
mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról
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Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A Bizottság 51/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a 152/2009/EK rendeletnek a takarmányok hatósági ellenőrzése
során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 691/2013/EU RENDELETE (2013. július 19.) a 152/2009/EK rendeletnek a mintavételi és vizsgálati
módszerek tekintetében történő módosításáról
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2013. július 1-jétől hatályát veszti)
1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és
végrehajtásáról (2013. július 1-jétől hatályát veszti)
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (2013. július 1-jén lép hatályba)
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (2012.
április 15-én lépett hatályba)
Módosítása: 2012. évi XXXI. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos egyes törvényi rendelkezések módosításáról
21/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az
egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási
rendjéről (2012. április 15-én lépett hatályba)
22/2012. (IV. 13.) BM rendelete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes
rendeletek módosításáról (2012. április 15-én lépett hatályba)
A pénzügyminiszter 39/2009. (XII. 22.) PM rendelete a szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok
kezeléséről és értékesítéséről
194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2000. évi C. törvény a számvitelről
11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton
történő letétbe helyezéséről és közzétételéről
A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a
megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba)
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
Módosítása: 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról
113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes
szabályokról
Módosítása: A Kormány 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával
összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (2013. január 1-jétől)
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282/2007. (X. 26.) Kormányrendelet a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 1/2010. (I. 14.) FVM rendelete az agrárgazdasági és agrárvidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
A Kormány 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelete a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről
Módosítása: A Kormány 100/2013. (III. 29.) Korm. rendelete a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010.
(XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Bizottság 2004/163/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2004. évi hatósági
ellenőrzésére irányuló koordinált programról
A Bizottság 2005/187/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2005. évi hatósági
ellenőrzésére irányuló koordinált programról
A Bizottság 2005/925/EK ajánlása a 95/53/EK Tanácsi irányelvvel összhangban a takarmányozás 2006. évi hatósági
ellenőrzésére irányuló koordinált programról

Hatósági eljárások
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény

Szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény

Társhatóságokra vonatkozó alapjogszabályok
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény
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III. Takarmány-kategóriákra vonatkozó követelmények
Takarmány-kategóriákra vonatkozó általános követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete ( 2009. július 13. ) a takarmányok forgalomba hozataláról és
felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK
Bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a
2004/217/EK Bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. szeptember 1.)
Helyesbítés a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról,
valamint a 79/373/EGK tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK,
93/113/EK és 96/25/EK tanácsi irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez
A Bizottság 454/2010/EU rendelete (2010. május 26.) a takarmányokra vonatkozó címkézési rendelkezések
tekintetében a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről
A Bizottság 2011/25/EU ajánlása (2011. január 14.) takarmány-alapanyagok, takarmányadalékok, biocid termékek és
állatgyógyászati készítmények egymástól való megkülönböztetését segítő iránymutatások kialakításáról
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól (Új egységes szerkezet!)
European Feed Manufacturers Guide (EFMC) – A community guide to good practice for the EU industrial compound
feed and premixtures manufacturing sector for good producing animals
(2009. novemberi verzió)

Takarmány-alapanyagokra vonatkozó követelmények
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről
52/2005. (VI.4.) FVM-PM együttes rendelet a takarmányok harmadik országból való behozataláról
A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről
szóló rendelet)
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. január 1.)
Később kapcsolódó jogi aktusok:
A Bizottság 629/2010/EU rendelete (2010. július 16. ) a 2009/2010-es gazdasági évre a szárított takarmányra
vonatkozó támogatás végső összegének megállapításáról
A takarmány-alapanyagok listája
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register
Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és
felhasználásáról
Report from the Commission on the feasibility of a positive list of feed materials
(angol nyelven)
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Tárgy: Javaslat európai parlamenti és Tanácsi rendeletre
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takarmány-alapanyagok forgalomba hozataláról és felhasználásáról
Európai útmutató a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari feldolgozásakor követendő eljárásokról (angol nyelven):
European Guide to good practice for industrial manufacture of safe feed materials
Európai útmutató a gabona-, olajosmag- és fehérjenövények gyűjtésekor, tárolásakor, szállításakor, valamint
értékesítésekor követendő higiéniai eljárásokról
European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, transport and trading of cereals, oilseeds and
proteins crops

Takarmány-adalékanyagokra (és előkeverékekre) vonatkozó követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról
A BIZOTTSÁG 358/2005/EK rendelete (2005. március 2.) egyes takarmány-adalékanyagok alkalmazásának
határozatlan időre történő engedélyezéséről és a már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új felhasználásának
engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 1810/2005/EK rendelete (2005. november 4.) egy takarmány-adalékanyag tíz évre szóló új
engedélyezéséről, egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes, már engedélyezett takarmányadalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről
A Bizottság 81/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. január 31.) a Lactobacillus pentosus (DSM 14025)
takarmányadalékként való engedélyezésének megtagadásáról
A Bizottság 91/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 2.) a Bacillus subtilis (CBS 117162) elválasztott
malacok és hízósertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Krka d.d.)
A Bizottság 93/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 3.) a Lactobacillus plantarum (DSM 8862 és DSM
8866) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 98/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 7.) a Pichia pastoris (DSM 23036) által termelt 6-fitáz
(EC 3.1.3.26) brojlercsirkék és -pulykák, tojójércék, tenyésztés céljából nevelt pulykák, tojótyúkok, egyéb hízó- és
tojómadarak, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről (az
engedély jogosultja: Huvepharma AD)
A Bizottság 118/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 10.) a 2380/2001/EK, az 1289/2004/EK, az
1455/2004/EK, az 1800/2004/EK, a 600/2005/EU, a 874/2010/EU rendeletnek, a 388/2011/EU, az 532/2011/EU és a
900/2011/EU végrehajtási rendeletnek az egyes takarmány-adalékanyagokra megadott engedély jogosultjának neve
tekintetében történő módosításáról és az 532/2011/EU végrehajtási rendelet helyesbítéséről
A Bizottság 140/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 17.) a monensin-nátrium tojójércék takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV, Belgium)
A Bizottság 136/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 16.) a nátrium-biszulfátnak a kedvtelésből tartott és
más nem élelmiszer-termelő állatok takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 140/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. február 17.) a monensin-nátrium tojójércék takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Huvepharma NV, Belgium)
A Bizottság 237/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 19.) a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által
termelt alfa-galaktozidáz (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz
(EC 3.2.1.4) brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry
Ingredients and Flavours)
A Bizottság 226/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 15.) az 1730/2006/EK rendeletnek a benzoesav
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használati feltételeinek tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja az Emerald Kalama Chemical BV)
A Bizottság 227/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 15.) a Lactococcus lactis (NCIMB 30117) valamennyi
állatfaj takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 237/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 19.) a Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) által
termelt alfa-galaktozidáz (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo-1,4-béta-glükanáz
(EC 3.2.1.4) brojlercsirkék takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry
Ingredients and Flavours)
A Bizottság 269/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 26.) a diréz-klorid-trihidroxid valamennyi állatfaj
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 333/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 19.) kálium-diformiát készítmény
valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 334/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 19.) a Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-4407 készítmény hízónyulak és nem élelmiszertermelés céljából tartott nyulak takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Société Industrielle Lesaffre) és a 600/2005/EK rendelet
módosításáról
A BIZOTTSÁG 334/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 19.) a Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-4407 készítmény hízónyulak és nem élelmiszertermelés céljából tartott nyulak takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Société Industrielle Lesaffre) és a 600/2005/EK rendelet
módosításáról
A BIZOTTSÁG 333/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 19.) kálium-diformiát készítmény
valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 492/2006/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 413/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 15.) a 496/2011/EU végrehajtási rendeletnek az
elválasztott malacok takarmányához adott nátrium-benzoát adalékanyag minimális tartalmának tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság 414/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 15.) az 554/2008/EK rendeletnek a brojler pulykáknak
szánt takarmányhoz adalékanyagként adott 6-fitáz enzimkészítmény legkisebb tartalma és legkisebb ajánlott adagja
tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 451/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. május 29.) a szilázs-adalékanyagok funkcionális csoportba
tartozó egyes élelmiszer-adalékanyagoknak a forgalomból történő kivonásáról
A Bizottság 832/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 17. ) az ammónium-klorid-készítmény
hízóbárányok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Latochema Co Ltd.)
A Bizottság 837/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) az Aspergillus oryzae (DSM 22594) által
termelt 6-fitáz (EC 3.1.3.26) baromfik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products)
A Bizottság 838/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)
valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 839/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) a karbamid kérődzők takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 840/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) a Schizosaccharomyces pombe (ATCC
5233) által termelt 6-fitáznak (EC 3.1.3.26) a brojlercsirkéktől, brojlerpulykáktól és brojlerkacsáktól eltérő valamennyi
hízó madárfaj, valamint a tojótyúkoktól eltérő valamennyi tojó madárfaj takarmány-adalékanyagaként történő
engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
A Bizottság 841/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) a Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028)
és a Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő
engedélyezéséről
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A Bizottság 842/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 18.) a lantán-karbonát-oktahidrát-készítmény
kutyatakarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Bayer Animal Health GmbH)
A Bizottság 843/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. szeptember 18. ) az Aspergillus niger (CBS 109.713) által
termelt endo-1,4-béta-xilanáz tenyésztés céljából nevelt pulykák, kisebb hízó-, tojó- és tenyésztés céljából nevelt
madárfajok, valamint díszmadarak takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja:
BASF SE)
A Bizottság 849/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 19.) a citromsavból, szorbinsavból, timolból és
vanillinből álló készítmény brojlercsirkék, tojójércék, valamennyi kisebb hízó- és tojómadár-faj, valamint a Sus scrofa
domesticus fajtól eltérő elválasztott sertések takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély
jogosultja: Vetagro SpA)
A Bizottság 868/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 24.) az azorubin macska- és kutyatakarmányadalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 869/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 24.) a taumatin valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 870/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. szeptember 24.) a naringin valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 989/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 25. ) a Trichoderma reesei (MULC 49755) által
termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a Trichoderma reesei (MULC 49754) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz
tojótyúkok és kisebb hízó- és tojóbaromfifajok takarmányához adott adalékanyagként történő engedélyezéséről (az
engedély jogosultja: Aveve NV)
A Bizottság 990/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 25. ) a Propionibacterium acidipropionici (CNCM
MA 26/4U) valamennyi állatfaj takarmányának adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 991/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 25. ) a cink-klorid-hidroxid-monohidrát valamennyi
állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 1018/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. november 5.) a 232/2009/EK, a
188/2007/EK, a 186/2007/EK, a 209/2008/EK, az 1447/2006/EK, a 316/2003/EK, az 1811/2005/EK, az
1288/2004/EK, a 2148/2004/EK, az 1137/2007/EK, az 1293/2008/EK, a 226/2007/EK, az 1444/2006/EK, az
1876/2006/EK, az 1847/2003/EK, a 2036/2005/EK, a 492/2006/EK, az 1200/2005/EK és az 1520/2007/EK rendelet
bizonyos mikroorganizmusok teljes értékű takarmányokban megengedett maximális tartalmának tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság 1019/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 6. ) az 1096/2009/EK bizottsági rendeletnek az
Aspergillus niger (CBS 109.713) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlercsirkék és kacsák takarmányához
adalékanyagként adott minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: BASF SE)
A Bizottság 1021/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 6. ) a Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által
termelt endo-1,4-béta-xilanáz kisebb baromfifajok, kivéve kacsák takarmányozásához takarmányadalékként történő
engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
A Bizottság 1065/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 13. ) a Lactobacillus plantarumot (DSM 23375,
CNCM I-3235, DSM 19457, DSM 16565, DSM 16568, LMG 21295, CNCM MA 18/5U, NCIMB 30094, VTT E78076, ATCC PTSA-6139, DSM 18112, DSM 18113, DSM 18114, ATCC 55943 és ATCC 55944) tartalmazó
készítmények bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 1119/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 29.) a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M
DSM 11673-at, a Pediococcus pentosaceus DSM 23376-ot, NCIMB 12455-öt és NCIMB 30168-at, a Lactobacillus
plantarum DSM 3676-ot és DSM 3677-et és a Lactobacillus buchneri DSM 13573-at tartalmazó készítmények
bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 1195/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 13.) a Trichoderma koningii
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(MUCL 39203) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz brojlerpulykák és tenyésztés céljából nevelt pulykák
takarmányozásához történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lyven)
A BIZOTTSÁG 1196/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 13.) a 9/2010/EU rendeletnek a
Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz tojótyúkoknak takarmány-adalékanyagként
adott minimális tartalma tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Danisco Animal Nutrition)
A BIZOTTSÁG 1206/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 14.) az Aspergillus oryzae (DSM
10287) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz készítmény brojlercsirkék, elválasztott malacok és hízósertések takarmányadalékanyagaként való engedélyezéséről, valamint az 1332/2004/EK és a 2036/2005/EK rendelet módosításáról (az
engedély jogosultjának neve: DSM Nutritional Products Ltd.)
A Bizottság 1265/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 17.) a 837/2012/EU végrehajtási rendeletnek az
Aspergillus oryzae (DSM 22594) által termelt 6-fitáz baromfik, elválasztott malacok, hízósertések és kocák takarmányadalékanyagaként felhasznált készítményének (az engedély jogosultja a DSM Nutritional Products) legkisebb
aktivitása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 95/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) a Pediococcus acidilacticit CNCM MA 18/5M
tartalmazó készítménynek a lazacalakúak kivételével valamennyi halfajta takarmány-adalékanyagaként való
engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS)
A Bizottság 96/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 1.) egy Lactobacillus buchnerit (NCIMB 30139)
tartalmazó készítmény és egy Lactobacillus caseit (ATTC PTA 6135) tartalmazó készítmény bármely állatfaj
takarmány-adalékanyagaként való engedélyezéséről
Bizottság 103/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 4.) a 786/2007/EK rendeletnek az endo-1,4-béta
mannanáz EC 3.2.1.78 (Hemicell) készítményre megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság 105/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 4.) a 371/2011/EU végrehajtási rendeletnek a
dimetilglicin-nátriumsóra megadott engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 159/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 21.) a nátrium-benzoátból, propionsavból és nátriumpropionátból álló készítmény takarmány-adalékanyagként való felhasználásának sertések, baromfi, szarvasmarha,
juhok, kecskék, nyulak és lovak tekintetében történő engedélyezéséről, valamint az 1876/2006/EK rendelet és a
757/2007/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 160/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 21.) a 162/2003/EK, a 971/2008/EK, az
1118/2010/EU, a 169/2011/EU rendeletnek és a 888/2011/EU végrehajtási rendeletnek a diklazuril állati takarmányban
való felhasználására vonatkozó engedély jogosultjának neve tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 161/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 21.) a nátrium-hidroxidból álló készítmény macskák,
kutyák és díszhalak takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről
A Bizottság 230/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 14.) az aroma- és ízesítőanyagok csoportba tartozó
egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról
A BIZOTTSÁG 288/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. március 25.) a Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB
40112/CNCM I-1012) készítmény tekintetében a 256/2002/EK, 1453/2004/EK, 255/2005/EK, 1200/2005/EK,
166/2008/EK és 378/2009/EK rendelet alapján kiadott engedélyek felfüggesztéséről
A Bizottság 306/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 2.) a Bacillus subtilist (ATCC PTA-6737) tartalmazó
készítmény felhasználásának az elválasztott malacok és a Sus scrofa domesticus fajtól eltérő elválasztott sertések
tekintetében történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja a Kemin Europa N.V.)
A Bizottság 308/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) egy NCIMB 30083 Lactobacillus plantarumot
tartalmazó készítmény és egy NCIMB 30084 Lactobacillus plantarumot tartalmazó készítmény bármely állatfaj
takarmányadalékaként való engedélyezéséről
A Bizottság 357/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) a 903/2009/EK rendeletnek és a 373/2011/EU
végrehajtási rendeletnek a brojlercsirkék és a tojóbaromfiktól eltérő, kevésbé jelentős madárfajok számára készült
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takarmány adalékanyagként felhasznált Clostridium butyricum FERM BP-2789 készítmény minimális tartalma
tekintetében történő módosításáról (az engedély jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, a Miyarisan
Pharmaceutical Europe S.L.U. képviseletében)
A Bizottság 374/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 23.) a Clostridium butyricumot (FERM BP-2789)
tartalmazó készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély
jogosultja: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., képviselője: Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
A Bizottság 403/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 2.) a Trichoderma reesei (ATCC 74444) által termelt
endo-1,4-béta-xilanázt, endo-1,3(4)-béta-glükanázt és endo-1,4-béta-glükanázt tartalmazó készítmény hízó- és
tojóbaromfik, valamint elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről,
valamint az 1259/2004/EK, az 1206/2005/EK és az 1876/2006/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja:
DSM Nutritional Products)
A Bizottság 413/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 6.) a Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M-et
tartalmazó készítménynek az elválasztott malacok, hízósertések, tojótyúkok és brojlercsirkék ivóvizében történő
felhasználásra szánt adalékanyagaként való engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lallemand SAS)
A Bizottság 427/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 8.) a Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 által
termelt szeleno-metionin valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről, valamint az
1750/2006/EK, 634/2007/EK és 900/2009/EK rendeletnek a szelénnel dúsított élesztővel történő kiegészítés maximális
tartalma tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 469/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 22.) a DL-metionin, a DL-metionin nátriumsója, a
metionin hidroxianalógja, a metionin hidroxianalógjának kalciumsója, a metionin hidroxianalógjának izopropilésztere,
a kopolimer vinilpiridinnel/sztirénnel védett DL-metionin, valamint az etil-cellulózzal védett DL-metionin takarmányadalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 445/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 14.) a szeleno-metionin hidroxianalógja valamennyi
állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 544/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 14.) a Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM
16284-et, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351-et és Enterococcus faecium DSM 21913-at tartalmazó
készítmény brojlercsirkéknek szánt takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja:
Biomin GmbH)
A Bizottság 601/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. június 24.) a kobalt(II)-acetát-tetrahidrát, a kobalt(II)-karbonát,
a kobalt(II)-karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát, a kobalt(II)-szulfát-heptahidrát és a bevont, granulált kobalt(II)karbonát-hidroxid(2:3)monohidrát takarmány-adalékanyagként történő engedélyezéséről
A Bizottság 636/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 1.) a metionin cinkkelátjának (1:2) valamennyi állatfaj
takarmányának adalékanyagaként való engedélyezéséről
A Bizottság 642/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 4.) a niacin és a niacinamid valamennyi állatfaj
takarmány
A Bizottság 643/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 4.) a patentkék V nem élelmiszer-termelő állatok
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és a 358/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 651/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 9.) az üledékes eredetű klinoptilolit valamennyi állatfaj
takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről és az 1810/2005/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 667/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. július 12.) a diklazuril tojójércék takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Eli Lilly and Company Ltd.) és a 162/2003/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 725/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 26.) az ammónium-klorid kérődzők,
macskák és kutyák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: BASF SE)
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A Bizottság 774/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 12.) a Lactobacillus kefiri DSM 19455 készítmény
valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 775/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 12.) az Enterococcus faecium DSM 7134 a
tojástermelésre nevelt csirkék és a nem tojástermelésre nevelt kisebb baromfifajok takarmány-adalékanyagaként
történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Lactosan GmbH & Co KG)
A Bizottság 787/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 16.) egy Bacillus subtilist (ATCC PTA-6737)
tartalmazó készítmény hízópulykáknak és tenyészpulykáknak szánt takarmány-adalékanyagként történő
engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kemin Europa N.V.)
A Bizottság 795/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 21.) a kolin-klorid valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 796/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 21.) a 3-acetil-2,5-dimetil-tiofén takarmányadalékanyagként történő engedélyezésének megtagadásáról
A Bizottság 797/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 21.) az Enterococcus faecium NCIMB 11181
készítmény tenyészborjak, hízóborjak és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
(az engedély jogosultja: Chr. Hansen A/S) és az 1333/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 803/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. augusztus 22.) a folsav valamennyi állatfaj takarmányadalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság 429/2008/EK rendelete (2008. április 25.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és Tanácsi rendeletnek a
kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról
A Bizottság 378/2005/EK rendelete (2005. március 4.) a közösségi referencialaboratóriumnak a takarmányadalékanyagok engedélyezési kérelmeivel kapcsolatos kötelezettségei és feladatai tekintetében az 1831/2003/EK
európai parlamenti és Tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályairól
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. október 16.)
A Magyar Takarmánykódex Bizottság kiadványa – Útmutató a takarmány-adalékanyagok engedélyezési eljárásához
Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven):
Community Register of Feed Additives (pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003)
Legutóbbi kiadás: 2013. február 12.
Kokcidiosztatikumok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján
Vitaminok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján
Szilázs-adalékanyagok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján
Nyomelemek regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján
Botanikailag meghatározott aromaanyagok regisztere a Magyar Takarmánykódex Bizottság honlapján
Takarmány-adalékanyagokra vonatkozó alapvető jogszabályok az Európai Bizottság honlapján
(angol nyelven)
A Bizottság, a CRL, és az EFSA honlapján található útmutatók a takarmány-adalékok engedélyezéséhez:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/guidelines_en.htm
http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/guidance_for_
applicants/Documents/administrative_guidance_2009_ver1.02_w_annexes.pdf
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/efsa_locale-1178620753812_FEEDAP.htm
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A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a kokcidiosztatikumok és hisztomonosztatikumok
takarmány-adalékanyagként történő felhasználásáról
(2008. augusztus 8.)

Takarmány-keverékekre (összetett takarmányokra) vonatkozó követelmények
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
Az Európai Parlament és a Tanács 726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) az emberi, illetve állatgyógyászati
felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és
az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2009. július 6.)
128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
33/2010. (IV.7.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM rendelet módosításáról
41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
A Bizottság 1070/2010/EU rendelete (2010. november 22.) a 2008/38/EK irányelvnek a kutyák és macskák
csontízületi gyulladása esetén az ízületi metabolizmus elősegítésének mint különleges táplálkozási célnak a tervezett
alkalmazások listájához való hozzáadásával történő módosításáról
Forgalmazható állatgyógyászati készítmények
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/torzskonyvezes/forgalm
azhato
F.E.D.I.A.F. Útmutató a kedvtelésből tartott állatok eledeleinek előállításakor követendő eljárásokról

GMO takarmányokra vonatkozó követelmények
A témakörben nem kerültek feltüntetésre az élelmiszeres jogszabálygyűjteményben megtalálható, a témakörre
vonatkozó jogszabályok.
Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2008. április 10.)
A Bizottság 503/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és
takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése iránti kérelemről, valamint a
641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 641/2004/EK rendelete az 1829/2003/EK rendeletnek az új géntechnológiával módosított élelmiszerek és
takarmányok engedélyezése iránti kérelem és a létező termékek bejelentése és a kockázatértékelés során kedvező
eredményt mutató, géntechnológiával módosított anyagok véletlen vagy technikailag elkerülhetetlen jelenléte
tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról
Módosítása: A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával
módosított élelmiszerek és takarmányok 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezése
iránti kérelemről, valamint a 641/2004/EK és az 1981/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról
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Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított szervezetek
nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és
takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2008. december 11.)
A BIZOTTSÁG 619/2011/EU RENDELETE (2011. június 24.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott
mintavételi és vizsgálati módszereknek a géntechnológiával módosított anyagok – amelyek esetében az engedélyezési
eljárás függőben van vagy amelyek esetében az engedély lejárt – jelenléte tekintetében történő megállapításáról
A BIZOTTSÁG 2011/884/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. december 22.) a Kínából származó
rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről
és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Módosítása:
A Bizottság 2013/287/EU: végrehajtási határozata (2013. június 13.) a Kínából származó rizstermékekben
előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló
2011/884/EU végrehajtási határozat módosításáról
A Bizottság 2011/891/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított 281-24-236x3006-210-23
fajtájú gyapotot (DAS-24236-5xDAS-21Ø23-5) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A Bizottság 2011/892/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított MIR604xGA21 (SYNIR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A Bizottság 2011/893/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604 (SYNBTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A Bizottság 2011/894/EU határozata (2011. december 22.) a géntechnológiával módosított Bt11xMIR604xGA21
(SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek
forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/81/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával módosított
A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/82/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával módosított
40-3-2 (MON-Ø4Ø32-6) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek folyamatos forgalmazására
kibocsátott engedélyének az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megújításáról
A BIZOTTSÁG 2012/83/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával módosított
MON 87701 (MON-877Ø1-2) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba
hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/84/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. február 10.) a géntechnológiával módosított
356043 (DP-356Ø43-5) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/347/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. június 28.) a géntechnológiával módosított
MON 87701 × MON 89788 (MON-877Ø1-2 × MON-89788-1) szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított
termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A BIZOTTSÁG 2012/651/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012. október 18.) a géntechnológiával módosított
MIR162 (SYN-IR162-4) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az
1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről
A Bizottság 2004/787/EK ajánlása az 1830/2003/EK rendelettel összefüggésben a géntechnológiával módosított
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szervezetek és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított anyagok vagy ezen termékekből történő
mintavételre és kimutatásra vonatkozó technikai iránymutatásról
A Bizottság 2010/C 200/01 ajánlása a GMO-knak a hagyományos és biogazdálkodással termesztett növények közötti
nem szándékos előfordulásának elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-termesztési intézkedések kidolgozására vonatkozó
iránymutatásokról
A Kormány 1289/2011. (VIII. 22.) Korm. határozata GMO Munkacsoport létrehozásáról
A Bizottság 2012/69/EU végrehajtási határozata (2012. február 3.) a 2007/305/EK, 2007/306/EK és 2007/307/EK
határozatoknak az Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hibridolajrepce, az Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACSBNØØ2-5) hibridolajrepce és a Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) olajrepce és az azokból előállított termékek nyomaira
vonatkozó türelmi időszak tekintetében történő módosításáról
Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 2001/18/EK irányelvnek a tagállamoknak a területükön történő
GMO-termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról
Általános tudnivalók a génmódosított takarmányokról
A GMO-ból álló vagy azt tartalmazó takarmányok nyomon követhetőségére és címkézésére vonatkozó követelmények
Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok (az 1829/2003/EK rendelet 8. és 20.
cikke alapján) (angol nyelven)
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
Az FVO által GMO témában megtartott ellenőrzések tapasztalatai (angol nyelven)
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – GMO-k az EU-ban (kiegészítő vélemény) (2012/C 68/11)

Import takarmányok behozatalára vonatkozó általános követelmények
A Tanács 918/83/EGK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról
A TANÁCS 2913/92/EGK RENDELETE (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 450/2008 RENDELETE (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról (Modernizált Vámkódex)
A BIZOTTSÁG 2454/93/EGK RENDELETE (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 756/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 20.) a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 1159/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 7.) a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 1180/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 10.) a Közösségi
Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 58/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. január 23.) a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról
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szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról
A Bizottság 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi
határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról
A Bizottság 1135/2009/EK rendelete a Kínából származó vagy onnan szállított egyes termékek behozatalára
vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2008/798/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
Az Országos Főállatorvos 13690/2009. számú határozata a Bizottság 1135/2009/EK rendeletének végrehajtására a
melaminnal potenciálisan szennyezett kínai élelmiszerek és takarmányok kapcsán
A Bizottság 258/2010/EU RENDELETE az Indiából származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol
vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról, valamint a
2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 1151/2009/EK RENDELETE (2009. november 27.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított
napraforgóolaj importjára az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek
megállapításáról, valamint a 2008/433/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 996/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. október 26. ) a Japánból származó vagy onnan szállított
takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó
különleges feltételek megállapításáról és a 284/2012/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A Bizottság 495/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 29.) a Japánból származó vagy onnan szállított
takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó
különleges feltételek megállapításáról szóló 996/2012/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek
harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetû élelmiszerek és
takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenõrzésérõl (2012. január 8-tól hatályos)
Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 51/2013. (VI. 17.) VM rendelete egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról
66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén
található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba)
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről
52/2005. (VI. 4.) FVM-PM együttes rendelete a takarmányok harmadik országokból való behozataláról
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről,
illetve leküzdésükről
180/2009. (XII.29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

27/37

Állati eredetű melléktermékekre és nyers állateledelekre vonatkozó előírások
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 999/2001/EK RENDELETE (2001. május 22.) egyes fertőző szivacsos
agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok
megállapításáról (Új egységes szerkezet!)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok
megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó
rendelet)
Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (állati melléktermékekre
vonatkozó rendelet)
A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az
egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése
tekintetében történő végrehajtásáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 717/2013/EU RENDELETE (2013. július 25.) a 142/2011/EU rendeletnek az egyes
egészségügyi bizonyítványmintákban az állatjólétre vonatkozó bejegyzések tekintetében való módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (2012. május 11-től hatályos)
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (2013. január 1-jétől hatályát veszti)
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (2013. január 1-jétől hatályos)
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
Az EGT Vegyes Bizottság 59/2010 határozata (2010. június 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 60/2010 határozata (2010. június 11.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok,
vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 81/2010 határozata (2010. július 2.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás I.
mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
Az EGT Vegyes Bizottság 111/2011 határozata (2011. október 21.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról
A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – A 2. TSE-ütemterv
(Stratégiai dokumentum 2010–2015-re a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak tekintetében)
Takarmányozásra felhasználható állati eredetű melléktermékek
Takarmánytilalmak – állati melléktermékek esetében
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Takarmányhulladék, ártalmatlanítás, megsemmisítés
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a nem emberi
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok
megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)
Helyesbítés a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre
vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (állati melléktermékekre
vonatkozó rendelet)
A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az
egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében
történő végrehajtásáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 1063/2012/EU RENDELETE (2012. november 13.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló
1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes
minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében
történő végrehajtásáról szóló 142/2011/EU rendelet módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetû
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (2012. május 11-től hatályos)
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
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IV. A takarmány-feldolgozás során (fel)használt
anyagokra/tárgyakra vonatkozó szabályok
Növényvédőszer-maradékok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2005/EK RENDELETE (2005. február 23.) a növényi és állati
eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszermaradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A Bizottság 34/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol, ametoktradin, Aureobasidium pullulans DSM 14940 és DSM 14941 törzsei, ciprokonazol,
difenokonazol, ditiokarbamátok, folpet, propamokarb, spinozad, spirodiklofen, tebufenpirad és
tetrakonazol szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 35/2013/EU rendelete (2013. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetomorf,
indoxakarb, piraklosztrobin és trifloxistrobin megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 212/2013/EU RENDELETE (2013. március 11.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. mellékletének az említett mellékletben felsorolt termékekre vonatkozó kiegészítések és
módosítások tekintetében való felváltásából
A BIZOTTSÁG 241/2013/EU RENDELETE (2013. március 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található
klórantraniliprol, fludioxonil és prohexadion megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes
termékekben, illetve azok felületén található bifenil, deltametrin, etofumezát, izopirazam, propikonazol,
pimetrozin, pirimetanil és tebukonazol megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő
módosításáról szóló, 2011. május 26-i 524/2011/EU bizottsági rendelethez
A BIZOTTSÁG 251/2013/EU RENDELETE (2013. március 22.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található
aminopiralid, bifenazát, kaptán, fluazinam, fluopikolid, folpet, krezoxim-metil, pentiopirád, prokinazid,
piridát és tembotrion megengedett szermaradék- határértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 293/2013/EU RENDELETE (2013. március 20.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található
emamektin-benzoát, etofenprox, etoxazol, flutriafol, glifozát, foszmet, piraklosztrobin, spinozad és
spirotetramát megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 500/2013/EU rendelete (2013. május 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található acetamiprid,
Adoxophyes orana granulovirus BV-0001. törzse, azoxistrobin, klotianidin, fenpirazamin,
heptamaloxiloglükán, metrafenon, Paecilomyces lilacinus 251. törzse, propikonazol, quizalofop-P,
spiromezifen, tebukonazol, tiametoxám és cukkini sárga mozaik vírus legyengített vírustörzse
szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 668/2013/EU RENDELETE (2013. július 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB,
dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő
módosításáról
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A Bizottság 777/2013/EU rendelete (2013. augusztus 12.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található klodinafop,
klomazon, diuron, etalfluralin, ioxinil, iprovalikarb, malein-hidrazid, mepanipirim, metkonazol,
proszulfokarb és tepraloxidim megengedett szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 834/2013/EU rendelete (2013. augusztus 30.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén az acekinocil, a bixafen, a
diazinon, a difenokonazol, az etoxazol, a fenhexamid, a fludioxonil, az isopirazam, a lambda-cihalotrin, a
profenofosz és a protiokonazol megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
TERMÉKRE VONATKOZÓ HATÁRÉRTÉK KERESÉS AZ ALÁBBI LINKEN ELÉRHETŐ (magyar
nyelven is):
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=commodity.selection
A BIZOTTSÁG 1274/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2011. december 7.) a 2012., 2013. és 2014. évre
vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok
határértékének való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő
expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (2013. január 1-jén
hatályát veszti, de a 2012-ben vizsgált mintákra továbbra is alkalmazandó.)

A BIZOTTSÁG 788/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. augusztus 31.) a 2013., 2014. és 2015. évre
vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok
határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő
expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról
(2013. január 1-jén lép hatályba)
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A Bizottság 480/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 24.) a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek az egyes
növényvédő szerek önkéntes elemzésére vonatkozó időszak tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 481/2013/EU rendelete (2013. május 24.) a 788/2012/EU végrehajtási rendeletnek a növényvédő szerek és
termékek kombinációinak ellenőrzése céljából Horvátország által veendő és elemzendő minták száma tekintetében
történő kiigazításáról (1)
A BIZOTTSÁG 258/2010/EU RENDELETE (2010. március 25.) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi
behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek
megállapításáról, valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
(2010. április 5-től kell alkalmazni)
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 66/2010. (V. 12.) FVM rendelete a növényi és állati eredetű
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok
határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről
7/2001. (I.17.) FVM rendelet a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
38/2013. (V. 28.) EMMI rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet jogharmonizációs célú módosításáról
Megjelent: MK 2013/83. (V. 28.)
Hatályos: 2013. 05. 29., 2014. 10. 01.
A vidékfejlesztési miniszter 63/2012. (VII. 2.) VM rendelete a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint
a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ
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igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba)
10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok
monitoring vizsgálati rendjéről
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről
Módosítása: Az emberi erőforrások minisztere 29/2013. (IV. 26.) EMMI rendelete a fertőző betegségek és a járványok
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és az egészségügyi
közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás
betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet módosításáról
89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről,
valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról
43/2010. (IV.23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről

Toxikus elemek
10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok
monitoring vizsgálati rendjéről
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása:
2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól (Új egységes szerkezet!)
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba)

Mikotoxinok
10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok
monitoring vizsgálati rendjéről
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
Módosítása:
2012. évi CXXVII. törvény a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység
végzéséről
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól
44/2003. (IV.26.) FVM rendelet a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól
A Bizottság 2006/576/EK ajánlása a deoxinivalenol, a zearalenon, az ochratoxin-A, a T-2, a HT-2 és a fumonizinek
állati takarmányozásra szánt termékekben való előfordulásáról
A Bizottság 2006/583/EK ajánlása a gabonákban és gabonakészítményekben a Fusarium-toxin szennyezés

32/37

megelőzéséről és csökkentéséről
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
(2012. augusztus 1-jén lépett hatályba)
A Bizottság ajánlása (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben való jelenlétének
nyomon követéséről
A BIZOTTSÁG 2013/165/EU AJÁNLÁSA (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és
gabonatermékekben való jelenlétéről

Radiológia
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény

Állatgyógyászati és egyéb maradékanyagok
Az Európai Parlament és Tanács 470/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló
farmakológiai hatóanyagok maradékanyag- határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a
2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A BIZOTTSÁG 37/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról és az állati eredetű
élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti osztályozásukról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 1161/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 7.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a fenbendazol nevű anyag tekintetében történő
módosításáról (Ezt a rendeletet 2013. február 6-tól kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 1186/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 11.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a foxim nevű anyag tekintetében történő
módosításáról (Ezt a rendeletet 2013. február 13-tól kell alkalmazni.)
A BIZOTTSÁG 1191/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. december 12.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a nátrium-szalicilát nevű anyag tekintetében
történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 59/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. január 23.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monenzin nevű anyag tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 115/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 8.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a diklazuril nevű anyag tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 116/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. február 8.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének az eprinomektin tekintetében történő
módosításáról
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A BIZOTTSÁG 394/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a monepantel nevű anyag tekintetében történő
módosításáról
A BIZOTTSÁG 406/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 2.) a farmakológiai
hatóanyagokról és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról szóló 37/2010/EU rendelet mellékletének a prednizolon nevű anyag tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság 124/2009/EK rendelete (2009. február 10.) a nem céltakarmányokban elkerülhetetlen átvitel következtében
jelen lévő kokcidiosztatikumoknak vagy hisztomonosztatikumoknak az élelmiszerekben megengedhető legnagyobb
szintjeinek meghatározásáról
24/2004. (III. 2.) FVM rendelet az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták
állattenyésztésben történő felhasználásának tilalmáról
10/2002. (I. 23.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekben előforduló, egészségre ártalmas maradékanyagok
monitoring vizsgálati rendjéről
A fenti rendelet az alábbi uniós irányelv és határozatok végrehajtását szolgálja:
A TANÁCS 96/23/EK IRÁNYELVE (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és
azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek,
továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről
A BIZOTTSÁG 97/747/EK HATÁROZATA (1997. október 27.) az egyes állati termékekben lévő egyes anyagok és
azok maradványai ellenőrzése céljából a 96/23/EK tanácsi irányelvben előírt mintavétel szintjeinek és gyakoriságának
a megállapításáról
A BIZOTTSÁG 98/179/EK HATÁROZATA (1998. február 23.) egyes élő állatokban és állati termékekben lévő
anyagoknak és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról
A BIZOTTSÁG 2011/163/EU HATÁROZATA (2011. március 16.) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi
irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról
Helyesbítés a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek
jóváhagyásáról szóló 2011/163/EU határozat módosításáról szóló, 2012. június 11-i 2012/302/EU bizottsági
végrehajtási határozathoz
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 2013/161/EU VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. március 11.) a harmadik
országok által a 96/23/EK tanácsi irányelv 29. cikkének megfelelően benyújtott tervek jóváhagyásáról szóló
2011/163/EU határozat módosításáról
A BIZOTTSÁG 2005/34/EK HATÁROZATA (2005. január 11.) a harmadik országokból behozott állati eredetű
termékekben található egyes szermaradékok vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabványok megállapításáról

V. Egyéb jogszabályok
Ökológiai termelés
A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye – Javaslat európai parlamenti és tanácsi rendeletre az ökológiai
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termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról (2011/C 218/24)
A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés
tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes
végrehajtási szabályainak megállapításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosítása:
A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai
termelés ellenőrzési rendszere tekintetében történő módosításáról ( Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.)
A Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. december 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai termékek
harmadik országból származó behozatalára előírt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
A vidékfejlesztési miniszter 34/2013. (V. 14.) VM rendelete a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének
eljárásrendjéről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről
(2010. február 19-től hatályos)
Módosítása:
A Bizottság 782/2013/EU rendelete (2013. augusztus 14.) az uniós ökocímkéről szóló 66/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról
Helyesbítés az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez
A BIZOTTSÁG 2010/709/EU HATÁROZATA (2010. november 22.) az Európai Unió ökocímkézésért felelős bizottságának
létrehozásáról
További információk:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu

Kölcsönös megfeleltetés
A Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági
termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és
a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. május 5.)
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a
jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

Nemzeti jelképek, hungarikumok védelme
Lásd: Élelmiszerekre vonatkozó jogszabálygyűjtemény

Biocid termékekre, kártevőirtásra, egészségügyi nyilatkozatra vonatkozó
alapelőírások
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
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regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv
hatályon kívül helyezéséről
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
A BIZOTTSÁG 835/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII.
mellékletének (kadmium) módosításáról
A BIZOTTSÁG 836/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII.
mellékletének az ólom tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 847/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 19.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII.
mellékletének a higany tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 848/2012/EU RENDELETE (2012. szeptember 19.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII.
mellékletének a fenil-higany vegyületek tekintetében történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 126/2013/EU RENDELETE (2013. február 13.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII.
mellékletének módosításáról
A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV.
mellékletének módosításáról

Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez (2011/C 28/01)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és
hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról
Az egységes szerkezetben nem szereplő módosításai:
Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2001/EU bizottsági rendelethez
Helyesbítés az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő
módosításáról szóló, 2011. március 10-i 286/2011/EU bizottsági rendelethez
A BIZOTTSÁG 618/2012/EU RENDELETE (2012. július 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
A BIZOTTSÁG 487/2013/EU RENDELETE (2013. május 8.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és
tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek
forgalmazásáról és felhasználásáról (2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 354/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 18.) az Európai Parlament és a
Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (2013.
szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
A BIZOTTSÁG 414/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. május 6.) az 528/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az azonos biocid termékek engedélyezésére szolgáló eljárás meghatározásáról
(2013. szeptember 1-jétől kell alkalmazni)
A Bizottság 736/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 17.) a létező biocid hatóanyagok vizsgálatára
irányuló munkaprogram időtartamának meghosszabbítása tekintetében az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
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A Bizottság 837/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. június 25.) az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. mellékletének a biocid termékek engedélyezéséhez előírt tájékoztatási követelmények tekintetében történő
módosításáról
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
A BIZOTTSÁG 1451/2007/EK RENDELETE (2007. december 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második
szakaszáról
A BIZOTTSÁG 2013/204/EU határozata (2013. április 25.) a formaldehidnek a biocid termékek forgalomba hozataláról
szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., I.A., illetőleg I.B. mellékletébe a 20. terméktípus vonatkozásában
történő felvétele megtagadásáról (az értesítés a C(2013) 2284. számú dokumentummal történt)

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba
hozatalának feltételeiről
Módosítása: Az emberi erőforrások minisztere 38/2013. (V. 28.) EMMI rendelete a biocid termékek előállításának és
forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet jogharmonizációs
célú módosításáról
A BIZOTTSÁG 2010/296/EU

HATÁROZATA (2010. május 21.) a biocid termékek nyilvántartásának létrehozásáról

128/2009. (X. 6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
Állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali engedélyéhez tartozó anyagok:
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részletes szabályairól

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
Az egészségügyi miniszter 2/2010. (I. 26.) EüM rendelete az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az
egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről
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