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BEVEZETÉS
Jelen összeállítás tartalmazza a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
Takarmányellenőrzési Osztály 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, rendeletek.
A lista a kötelező előírásokon kívül kiegészítésre került az adott területhez kapcsolódó útmutatókkal, egyéb
hasznos információkat tartalmazó weboldalakra való utalással is.
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 a linkek az egységes szerkezetbe foglalt szöveg mindenkori aktuális változatára
mutatnak. Ezek a linkek mindig tükrözik az egységes szerkezetbe foglalt jogszabállyal kapcsolatos
legfrissebb fejleményeket. Ha a legutóbbi egységes szerkezetbe foglalt változat elkészülte után újabb
módosító jogszabályok vagy helyesbítések jelennek meg, az újabb egységes szerkezetbe foglalásig a
belinkelt oldalon az egységes szerkezetbe foglalt szöveg mellett az említett módosító jogszabályok,
illetve helyesbítések listája is megjelenik.,
 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.
 A magyar rendeletek különböző időállapotainak szövege a http://www.njt.hu/ honlapon érhető el.
 A listában szürke háttérrel kiemelésre kerültek a takarmányszektor számára fontosabb, gyakrabban
alkalmazott jogszabályok.
FIGYELEM!
A jogszabályok hiteles szövege az alábbi helyeken érhető el:
 Magyar Közlöny: https://magyarkozlony.hu/
 Nemzeti Jogszabálytár: http://www.njt.hu/
 Európai Unió Hivatalos Lapja: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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.)!
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I. A takarmány-előállítás, -forgalmazás és felhasználás legfőbb szabályai
A takarmányjog általános elvei
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és
követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2002/178
Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek
meghatározásáról (vállalkozásokra vonatkozó kötelezettségek, útmutatók a helyes gyakorlathoz, behozatal és
kivitel, engedélyezés, nyilvántartásba-vétel)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/183
Az Európai Parlament és a Tanács 767/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a takarmányok forgalomba hozataláról és
felhasználásáról (takarmány kategóriák, címkézés, kiszerelés és csomagolás, tiltott anyagok, takarmány-alapanyagok
közösségi jegyzéke)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/767
2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.417580
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126456.416664
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151201.343119
A vidékfejlesztési miniszter 44/2003. (IV.26.) FVM rendelete a Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól (diétás
takarmányok, nemkívánatos anyagok határértékei, jelölési szabályok)
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=74944.295017
A vidékfejlesztési miniszter 40/2012. (IV. 27.) VM rendelete az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és
megfizetésének szabályairól
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148386.217052
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29866.376058
Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája – List of registered and approved establisments
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/adatbazisok-allat
(Havonta frissülő szerkezet!)
Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája – List of registered and approved intermediaries
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/adatbazisok-allat
(Havonta frissülő szerkezet!)
A Közösség egyéb tagállamaiban regisztrált vállalkozások jegyzéke, tagállami bontásban az alábbi oldalon található:
https://ec.europa.eu/food/food/animal-feed/feed-hygiene/approved-establishments_hu
A Bizottság közleménye – Iránymutatásokat tartalmazó dokumentáció a takarmányhigiénia követelményeinek
meghatározásáról szóló 183/2005/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek végrehajtásáról (2019/C 225/01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.225.01.0001.01.HUN
A Bizottság közleménye Az emberi fogyasztásra már nem szánt élelmiszerek takarmányként való felhasználására
vonatkozó iránymutatások (2018/C 133/02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.133.01.0002.01.HUN
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RASFF-ra vonatkozó szabályok
A Bizottság 2017/253/EU végrehajtási határozata (2017. február 13.) az 1082/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
határozat szerint a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében a határokon át terjedő súlyos egészségügyi
veszélyekkel kapcsolatos riasztások kiadására, valamint az ilyen veszélyekkel kapcsolatos információcserére,
konzultációra és a reagálás koordinációjára vonatkozó eljárások megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2017/253
A Bizottság 2019/300/EU végrehajtási határozata (2019. február 19.) az élelmiszerek és a takarmányok biztonságára
vonatkozó általános válságkezelési terv létrehozásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2019/300
RASFF kereső:
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
RASFF portál:
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/consumers
Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó uniós gyorsvészjelző rendszer működésének bemutatása:
https://ec.europa.eu/food/system/files_hu?file=2016-10/rasff_how_does_it_work.pdf
Éves jelentések a RASFF rendszerről (angol nyelven):
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en
Az Európai Unió RASFF rendszere – 30 éve a fogyasztók biztonságának megőrzéséért (angol nyelven):
https://op.europa.eu/hu/publication-detail/-/publication/6d9dff37-d30b-44a8-b718-41aef4895628
https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts_hu
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II. Hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályi előírások
Az Európai Parlament és a Tanács 2017/625/EU rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint
az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó
szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/625
A Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. január 27.) a takarmányok hatósági ellenőrzése során alkalmazott mintavételi
és vizsgálati módszerek megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/152
A Bizottság 2021/630/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az 2017/625/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzések alól mentesített egyes árukategóriák tekintetében történő kiegészítéséről
és a 2007/275/EK bizottsági határozat módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/630
A Bizottság 2021/632/EU végrehajtási rendelete (2021. április 13.) az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a határállomásokon végzett hatósági ellenőrzés alá vont állatok, állati eredetű termékek, szaporítóanyagok,
állati melléktermékek és a belőlük származó termékek, összetett élelmiszer-készítmények, valamint széna és szalma
jegyzéke tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/632
A Bizottság 2019/1715/EU végrehajtási rendelete (2019. szeptember 30.) a hatósági ellenőrzések információkezelési
rendszerének és a rendszer elemeinek működésére vonatkozó szabályok megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715
Az Európai Parlament és a Tanács 2019/515/EU rendelete (2019. március 19.) a valamely másik tagállamban jogszerűen
forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/515
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199170
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198998.420966
194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és
mértékéről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=119460.418295
22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=146593.381704

III.

Takarmány-kategóriákra vonatkozó általános követelmények

Takarmány-alapanyagokra vonatkozó követelmények
A Bizottság 68/2013/EU rendelete (2013. január 16.) a takarmány-alapanyagok jegyzékéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/68
A takarmány-alapanyagok listája
http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Register
1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=207847.353551
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Takarmány-adalékanyagokra (és előkeverékekre) vonatkozó követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/378
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/429
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/358
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1810
Takarmány-adalékanyagok Közösségi Regisztere (angol nyelven):
Community Register of Feed Additives (pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003)
https://ec.europa.eu/food/food/animal-feed/feed-additives/eu-register_hu
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-04/animal-feed_additives_eu-register_1831-03.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2021-04/animal-feed_additives_eu-register_1831-03_annex2.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-08/animal-feed_additives_eu-register_1831-03_annex3e.pdf
A Bizottság honlapján található információk a takarmány-adalékok engedélyezéséhez:
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/authorisation-types-withdrawal_hu

Takarmány-keverékekre (összetett takarmányokra) vonatkozó követelmények
A Bizottság 2020/354/EU rendelete (2020. március 4.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett
felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/354
A Bizottság 2011/25/EU ajánlása (2011. január 14.) takarmány-alapanyagok, takarmányadalékok, biocid termékek és
állatgyógyászati készítmények egymástól való megkülönböztetését segítő iránymutatások kialakításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2011/25

Gyógyszeres takarmányokra vonatkozó szabályozás
Az Európai Parlament és a Tanács 2019/4/EU rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres takarmányok előállításáról,
forgalomba hozataláról és felhasználásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/4
Az Európai Parlament és a Tanács 2019/6/EU rendelete (2018. december 11.) az állatgyógyászati készítményekről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/6
128/2009. (X.6.) FVM rendelet az állatgyógyászati termékekről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125994.342507
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GMO takarmányokra vonatkozó követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és
takarmányokról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1829
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1830
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2013/503
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/641
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/619
1998. évi XXVII. törvény a géntechnológiai tevékenységről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34559.417172
61/2016. (IX. 15.) FM rendelet a GMO-mentességre utaló jelölésről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197378.338818
Az Európai Unió nyilvántartásában szereplő GM élelmiszerek és takarmányok (az 1829/2003/EK rendelet 8. és 20.
cikke alapján, angol nyelven)
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/eu_register_en
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en.cfm

Import takarmányok behozatalára vonatkozó általános követelmények
Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/952
A Bizottság 2015/2447/EU végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447
A Bizottság 2020/2208/EU végrehajtási rendelete (2020. december 22.) az Egyesült Királyságnak a széna- és
szalmaszállítmányok Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok közé való felvételéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2208
A Bizottság 2016/6/EU végrehajtási rendelete (2016. január 5.) a Japánból származó vagy onnan szállított
takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó
különleges feltételek megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2016/6
A Bizottság 2019/1873/EU végrehajtási rendelete (2019. november 7.) az állati eredetű termékek, a szaporítóanyagok,
az állati melléktermékek és az összetett élelmiszer-készítmények fokozott hatósági ellenőrzéseinek az illetékes hatóságok
általi összehangolt végrehajtására vonatkozó, határállomásokon alkalmazott eljárásokról
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1873
A Bizottság 1272/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. december 5. ) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1272
A Bizottság 2019/1661/EU végrehajtási rendelete (2019. szeptember 24.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra
szerinti besorolásáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1661
A vidékfejlesztési miniszter 141/2011. (XII. 23.) VM rendelete a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és
takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139537.389417
52/2005. (VI.4.) FVM-PM együttes rendelet a takarmányok harmadik országból való behozataláról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94297.343106
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
https://portal.nebih.gov.hu/-/bizonyos-nem-allati-eredetu-elelmiszerek-es-takarmanyok-behozatalara-vonatkozo-fokozotthatosagi-ellenorzesek-eljarasi-utmutatoja-669-2009-ek-rendelet
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)
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/adatbazisok-allat
(Havonta frissülő szerkezet!)
A kijelölt BCP és CP ellenőrzési pontok listája elérhető az alábbi honlapon:
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/official-controls-and-enforcement/official-controls-importedproducts/contact_hu

Állati eredetű melléktermékekre és nyers állateledelekre vonatkozó előírások
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1069
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/142
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2001/999
A Bizottság 2017/893/EU rendelete (2017. május 24.) a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV.
mellékletének, valamint a 142/2011/EU bizottsági rendelet X., XIV. és XV. mellékletének a feldolgozott állati fehérjére
vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/893
A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131950.389415
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről,
illetve leküzdésükről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126353.342579
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IV.

Nemkívánatos anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló
nemkívánatos anyagokról
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/32

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 növényvédőszer-maradékok határértékéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/396
A Bizottság 2013/711/EU ajánlása (2013. december 3.) a takarmányokban és élelmiszerekben előforduló dioxinok,
furánok és PCB-k csökkentéséről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/711
Termékre vonatkozó határérték keresés az alábbi linken érhető el:
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_hu

Mikotoxinok
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2006/576
A Bizottság 2012/154/EU ajánlása (2012. március 15.) az anyarozs-alkaloidok takarmányokban és élelmiszerekben
való jelenlétének nyomon követéséről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2012/154
A Bizottság 2013/165/EU ajánlása (2013. március 27.) a T-2 és a HT-2 toxin gabonafélékben és gabonatermékekben
való jelenlétéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reco/2013/165

Állatgyógyászati és egyéb maradékanyagok
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/124
A Bizottság 98/536/EK határozata (1998. szeptember 3.) a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti
referencialaboratóriumok jegyzékének megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1998/536

V. Egyéb jogszabályok
Ökológiai termelés
Az Európai Parlament és a Tanács 2018/848/EU rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai
termékek jelöléséről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/848
Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/66
A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/834
A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés
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tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes
végrehajtási szabályainak megállapításáról
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/889
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
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1235
Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK RENDELETE (2009. november 25.) az uniós ökocímkéről
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/66
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
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=160476.342516

VI.

Útmutatók

Útmutatók a helyes gyakorlathoz
A helyes gyakorlatokról szóló uniós és nemzeti útmutatók
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en
IFIF/FAO Manual ‘Good Practices for the Feed Sector’:
http://www.fao.org/3/cb1761en/CB1761EN.pdf
http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1761en
Európai takarmánygyártók útmutatója (EFMC) – A community guide to good practice for the industrial
manufacturing of compound feed and premixtures for food producing animal
https://old.fefac.eu/our-publications/good-practices/265/
Magyar nyelven:
https://docplayer.hu/45803938-Europai-takarmanygyartok-utmutatoja-efmc.html
European Code of Practice for Feed Additive and Premixture Operators
https://www.fami-qs.org/famiqs/sites/default/files/files/NewsDocument/codeofpractice.pdf
Community guide to good practice for feed additive and premixture operators
www.fami-qs.org
Európai útmutató a gabonafélék, olajos magvak, fehérjenövények és egyéb növényi termékek, valamint az azokból
származó termékek begyűjtése, tárolása, szállítása, valamint kereskedelme során követendő helyes higiéniai
gyakorlatokról:
http://www.coceral.com/web/coceral%20cogeca%20unistock%20eu%20good%20hygiene%20practices%20guide%20
/1011306087/list1187970316/f1.html
http://www.coceral.com/data/1490094453SANTE-2016-11958-02-00-HU-TRA-00.pdf
Európai útmutató a biztonságos takarmány-alapanyagok ipari feldolgozásakor követendő eljárásokról:
https://www.efisc-gtp.eu/web/efisc%20european%20guide%203.1/1011306087/list1187970103/f1.html
https://www.efiscgtp.eu/data/1416833474European%20Guide%20to%20good%20practice%20feed%20materials%20Version%203.0%2
0V3%20November%202014.pdf
3. melléklet: a keményítő előállításához kapcsolódó iparági referencia dokumentum:
https://www.efisc-gtp.eu/data/Guide%202%202%20APPENDIX%203%20-HU.pdf
4. melléklet: a biztonságos takarmány-alapanyagok előállításának helyes gyakorlatára vonatkozó Közösségi Útmutató:
https://www.efisc-gtp.eu/data/Guide%202%202%20APPENDIX%204%20HU.pdf
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Helyes gyakorlatok a takarmányipar számára (FAO):
http://www.fao.org/3/i1379e/i1379e.pdf

Takarmányok jelölésének helyes gyakorlata
EU Code of good labelling practice for compound feed for food producing animal (FEFAC – The European Feed
Manufacturers’ Federation)
https://old.fefac.eu/files/86306.pdf
Code of Practice for labelling of feed additives and premixtures (FEFAC – The European Feed Manufacturers’
Federation)
https://old.fefac.eu/files/36438.pdf
EU Code of practice on voluntary labelling particulars (claims) for feed additives and premixtures
https://fefana.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-04_FEF_Code_VoluntaryLabellingParticulars_Claims.pdf

Pet food
FEDIAF útmutató a biztonságos pet food gyártás helyes gyakorlatához:
https://fediaf.org/images/FEDIAF_Safety_Guide_February_2018_online.pdf
Táplálkozási irányelvek a macskák és kutyák teljes és kiegészítő eledeleihez:
https://fediaf.org/images/FEDIAF_Nutritional_Guidelines_2020_20200917.pdf
Code for good labelling practice on pet food (FEDIAF - The European Pet Food Industry Federation)
https://fediaf.org/images/FEDIAF_Labelling_Code_October_2018_online_final.pdf
Guide to good practice for the manufacture of safe pet foods:
https://fediaf.org/self-regulation/safety.html

Rovarok
Útmutató a helyes higiéniai gyakorlathoz (IPIFF)
https://www.ipiff.org/wp-content/uploads/2019/12/IPIFF-Guide-on-Good-Hygiene-Practices.pdf
Ehető rovarok: az élelmiszer- és takarmánybiztonság jövőbeli kilátásai (FAO útmutató)
http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf

Egyéb információk
Részletes információk a dioxinokról (angol nyelven):
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants_en
https://ec.europa.eu/food/food/chemical-safety/contaminants/catalogue/dioxins_hu
Az Európai Unió tájékozatója az ökológiai termelésről:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_hu
Az Európai Bizottság honlapján szereplő takarmánnyal kapcsolatos információk
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en
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