Professzionális környezethigiéniai szolgáltatások

5/2008. (I. 17.) FVM rendelet
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 22. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
[A forgalmi érték megállapításának alapjai:]
„b) az a) pontban felsoroltak hiányában az adott növényre, növényi termékre és egyéb
anyagra vonatkozó, a káresemény időszakában kialakult átlagos nagykereskedelmi
felvásárlási ár,”
2. § Az R. 60. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 6. számú mellékletben fel nem sorolt, a célország előírásai szerint növényegészségügyi
ellenőrzésre kötelezett szaporítóanyag-, illetve hajóküldeményt kivitel céljából más megyében
lévő gyűjtőhelyre, feladóhelyre vagy vámszabad területre csak belföldi növényegészségügyi
bizonyítvánnyal szabad szállítani.
(5) Belföldi növényegészségügyi bizonyítvány nélkül érkező küldeményt vissza kell utasítani,
ha a kiviteli előírások pótlólagos teljesítése nem lehetséges.”
3. § (1) Az R. 69. §-a (1) bekezdése o) pontjának 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a növényeket vagy növényi termékeket
károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése
elleni védekezési intézkedésekről, valamint az azt módosító,]
„1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK, 2003/22/EK, 2003/47/EK,
2003/116/EK, 2004/31/EK, 2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK, 2004/105/EK,
2006/35/EK, 2007/41/EK irányelve és a Tanács 2002/89/EK, 2005/15/EK és 2005/16/EK,
2005/77/EK, 2006/14/EK, 2007/41/EK irányelve,”
(2) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„p) a Bizottság 2001/32/EK irányelve (2001. május 8.) a Közösségen belül található,
különleges növényegészségügyi kockázatnak kitett zónák elismeréséről és a 92/76/EGK
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irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint az azt módosító, a Bizottság 2002/29/EK,
2003/21/EK, 2003/46/EK, 2004/32/EK, 2005/18/EK, 2006/36/EK, 2007/40/EK irányelve.”
(3) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:]
„2. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június 26.) a Koreai Köztársaságból származó,
természetesen vagy mesterségesen törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és Pinus
L. növényekre vonatkozó 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérések
engedélyezéséről, valamint az azt módosító 2005/775/EK és 2007/432/EK bizottsági
határozat,”
(4) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:]
„8. a Bizottság 2004/416/EK határozata (2004. április 29.) az Argentínából Vagy Brazíliából
származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről és az azt
módosító 2007/347/EK bizottsági határozat,”
(5) Az R. 69. §-ának (2) bekezdése a következő 15–20. pontokkal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:]
„15. a Bizottság 2003/248/EK határozata (2003. április 9.) az Argentínából származó,
vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK
tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára
történő engedélyezéséről és az azt módosító 2007/212/EK bizottsági határozat,
16. a Bizottság 2003/249/EK (2003. április 9.) a Chiléből származó, vetőmagokon kívüli
ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv
bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő
engedélyezéséről és az azt módosító 2007/221/EK bizottsági határozat,
17. a Bizottság 2003/250/EK határozata (2003. április 9.) a Dél-afrikai Köztársaságból
származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a
tagállamok számára történő engedélyezéséről és az azt módosító 2007/220/EK bizottsági
határozat,
18. a Bizottság 2007/365/EK határozata (2007. május 25.) a Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése
elleni szükséghelyzeti intézkedésekről,
19. a Bizottság 2007/410/EK határozata (2007. június 12.) a burgonyagumó orsósodás viroid
(Potato spindle tuber viroid) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli
elterjedésének a megelőzésére irányuló intézkedésekről,
2

Professzionális környezethigiéniai szolgáltatások

20. a Bizottság 2007/433/EK határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg &
O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének
megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről.”
4. § (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
(6) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.
(7) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 7. számú melléklete szerint módosul.
(8) Az R. 13. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg
a) az R. 7. számú mellékletének 1.2.3.2. pontja,
b) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2003. (IV. 4.) FVM rendelet 36. §-ának (2)
bekezdése,
c) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet melléklete V.
részének 4. pontja,
d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet melléklete V.
részének 2. pontja,
e) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete
II. részének 7. pontja,
f) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I.
17.) FVM rendelet módosításáról szóló 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelet 5. §-ának (1) és (2)
bekezdése, 1. számú melléklete IV. részének 3. pontja, valamint 1. számú mellékletének VI.
része
hatályát veszti.
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6. § Ez a rendelet a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2007/40/EK irányelve (2007. június 28.) a Közösségben a meghatározott
növényegészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló 2001/32/EK
irányelv módosításáról,
b) a Bizottság 2007/41/EK irányelve (2007. június 28.) a növényeket vagy növényi
termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek módosításáról,
c) a Bizottság 2003/248/EK határozata (2003. április 9.) az Argentínából származó,
vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK
tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára
történő engedélyezéséről,
d) a Bizottság 2003/249/EK határozata (2003. április 9.) a Chiléből származó, vetőmagokon
kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv
bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára történő
engedélyezéséről,
e) a Bizottság 2003/250/EK határozata (2003. április 9.) a Dél-afrikai Köztársaságból
származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a
tagállamok számára történő engedélyezéséről,
f) a Bizottság 2007/212/EK határozata (2007. április 2.) az Argentínából származó,
vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK
tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltéréseknek a tagállamok számára
történő engedélyezéséről szóló 2003/248/EK határozat módosításáról,
g) a Bizottság 2007/220/EK határozata (2007. április 4.) a Dél-afrikai Köztársaságból
származó, vetőmagokon kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló
2003/250/EK határozatnak az eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában
történő módosításáról,
h) a Bizottság 2007/221/EK határozata (2007. április 4.) a Chiléből származó, vetőmagokon
kívüli ültetésre szánt szamócapalánta (Fragaria L.) tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv
bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérésekről szóló 2003/249/EK határozatnak az
eltérések időtartamának meghosszabbítása vonatkozásában történő módosításáról,
i) a Bizottság 2007/347/EK határozata (2007. május 16.) az Argentínából vagy Brazíliából
származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről szóló
2004/416/EK határozat módosításáról,
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j) a Bizottság 2007/365/EK határozata (2007. május 25.) a Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének megelőzése
elleni szükséghelyzeti intézkedésekről,
k) a Bizottság 2007/410/EK határozata (2007. június 12.) a burgonyagumó orsósodás viroid
(Potato spindle tuber viroid) Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli
elterjedésének a megelőzésére irányuló intézkedésekről,
l) a Bizottság 2007/432/EK határozata (2007. június 18.) a Koreai Köztársaságból származó,
természetes vagy mesterséges módon törpenövésű Chamaecyparis Spach, Juniperus L. és
Pinus L. növény tekintetében a 2002/499/EK határozat hatályának meghosszabbításáról,
m) a Bizottság 2007/433/EK határozata (2007. június 18.) a Gibberella circinata Nirenberg &
O'Donnell Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének
megelőzésére irányuló ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről.
1. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete B. része c) pontjának 1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Károsító

A fertőzés tárgya

Védett zóna (zónák)]

„1. Cryphonectria parasitica Faanyag, kivéve a kérgezett fát, továbbá Csehország, Görögország (Kréta, Leszbosz), Írország,
(Murrill.) Barr.
a Castanea Mill hántolt fakérge
Svédország, Egyesült Királyság (Man-sziget kivételével)”

2. Az R. 2. számú melléklete B. részének d) pontja a következő 2. alponttal egészül ki:
[Károsító

„2. Grapevine
flavescence dorée
MLO

A fertőzés tárgya

Védett zóna (zónák)]

A Vitis L. fajhoz tartozó növények, Cseh Köztársaság (2009. március 31-ig), a franciaországi Champagnea termés és a vetőmag kivételével Ardenne, Lotaringia és Elzász régiók (2009. március 31-ig), az olaszországi
Basilicata régió
(2009. március 31-ig)”

2. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
Az R. 4. számú melléklete A. részének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Származási ország]

„18. Ültetésre szánt Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., A 9. pontban meghatározott növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejű
Pyrus L. növények és hibridjeik, valamint Fragaria L.
fenntartásával – megfelelő esetben – Európán kívüli országok, az alábbiak
növény, a vetőmag kivételével
kivételével:
– földközi-tengeri országok;
– Ausztrália, Új-Zéland, Kanada és az USA kontinentális államai;
– valamint Fragaria L. esetében Argentína, Dél-Afrika; Chile a
2003/248/EK; 2003/249/EK és a 2003/250/EK bizottsági határozatokban
előírtak változatlan érvényességével.”

3. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
1. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 10.1. ponttal egészül ki:
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Különleges előírások]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„10.1. Ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez
tartozó növények és a Pseudotsuga menziesii,
beleértve a vetőmagot és a szaporítási célra
használt tobozt is

A 4. számú melléklet A. részének 1. pontjában és a 8.1., 8.2., 9. és 10. pontban
meghatározott növényekre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével,
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2007/433/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek, azaz
a) a növény olyan területről származik, ahol a Gibberella circinata Nirenberg &
O’Donnell előfordulása nem ismert; vagy
b) a növény a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell károsítótól mentes
területekről származik, ebben az esetben a károsító-mentes terület nevét fel kell
tüntetni a növényegészségügyi bizonyítványon; vagy
c) a növény olyan termőhelyről származik, ahol az exportot megelőző két éven
keresztül nem észlelték a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell károsító
egyetlen tünetét sem és a növényt közvetlenül feladás előtt megvizsgálták és
mentesnek találták Gibberella circinata Nirenberg &
O’Donnell károsító tüneteitől.”

2. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 16.6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
Különleges előírások]

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„16.6. A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. nemzetségekbe tartozó növényfajok és
hibridjeik Brazíliából származó termése

A 16.1., 16.3. és 16.5. pontokban meghatározott termésre alkalmazandó előírások
változatlan érvényességével, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termés megfelel
a 2004/416/EK bizottsági határozatban foglalt követelményeknek.”

3. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 21.4. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb
anyagok

Különleges előírások]

„21.4. Argentínából, Chiléből és
A 4. számú melléklet A. részének 18. pontjában, valamint a 19.2., 21.1., 21.2. és 21.3. pontban
Dél-Afrikából származó, ültetésre meghatározott növényekre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével, hatósági
szánt Fragaria L. növény, a vetőmag nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2003/248/EK (Argentína), 2003/249/EK (Chile)
kivételével
és a 2003/250/EK (Dél-Afrika) bizottsági határozatokban foglalt követelményeknek.”

4. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 25.9. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges előírások]

„25.9. Harmadik országból származó, ültetésre
szánt Brugmansia Pers. spp. nemzetséghez
tartozó növények és a Solanum jasminoides
Paxton faj – a vetőmagokat is beleértve

A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5. pontban
meghatározott növényekre alkalmazandó előírások változatlan érvényességével,
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2007/410/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek, azaz
a) a növény olyan területről származik, ahol a Potato spindle tuber viroid előfordulása
nem ismert; vagy
b) a növény a Potato spindle tuber viroidtól mentes területekről származik, ez esetben a
károsító-mentes terület nevét fel kell tüntetni a növényegészségügyi
bizonyítványon; vagy
c) a növényt feladás előtt megvizsgálták és mentesnek találták Potato spindle tuber
viroidtól tüneteitől; vagy
d) a feladást megelőzően valamennyi, a tételhez kapcsolódó anyanövényt
megvizsgálták és mentesnek találták Potato spindle tuber viroid tüneteitől. A
vizsgálatot követően a termesztési feltételek változatlanoknak kell lenniük, annak
érdekében, hogy az anyanövények és a tétel is Potato spindle tuber viroidtól
mentes maradjon a szállításig.”

5. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 37.1. ponttal egészül ki:
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[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges előírások]

„37.1. Harmadik országokból származó, az alábbi fajokhoz tartozó
növények – a termés és a vetőmag kivételével –, beleértve a természetes
előfordulási helyekről gyűjtött növényeket, amelyek alsó törzsátmérője
5 cm-nél nagyobb:
Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii,
Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga,
Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu,
Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix
theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus
fortunei és Washingtonia spp.

A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, valamint a
37. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó
előírások változatlan érvényességével, hatósági nyilatkozat
kell arról, hogy a növény megfelel a 2007/365/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek, azaz
a) a növény olyan területről származik, ahol a
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) előfordulása nem
ismert; vagy
b) a növény a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
károsítótól mentes területekről származik, ebben az
esetben a károsító-mentes terület nevét fel kell tüntetni a
növényegészségügyi bizonyítványon; vagy
c) a növényt az exportot megelőzően legalább egy éven
keresztül olyan termőhelyen termesztették:
ca) amit hatósági növényvédelmi nyilvántartásba vettek és
felügyeltek, és
cb) ahol biztosított a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
behurcolásának teljes fizikai védeleme, illetve ahol
megfelelő megelőző kezeléseket alkalmaztak, és
cc) amelyet mentesnek találtak Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) károsítótól az exportot megelőző három hónap
során és közvetlenül az exportfeladás előtt elvégzett
hatósági vizsgálatok alkalmával.”

6. Az R. 5. számú melléklete A. részének II. szakasza a következő 5.1. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„5.1. Ültetésre szánt Pinus L. nemzetséghez
tartozó növények és a Pseudotsuga menziesii,
beleértve a vetőmagot és a szaporítási célra
használt tobozt is.

Különleges előírások]

A 4. és az 5. pontban felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések változatlan
érvényességével, ahol az alkalmazható, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a 2007/433/EK bizottsági határozat alapján behozott növényeket behozataluk óta,
illetve egész életciklusok alatt olyan tagállami termőhelyen termesztették, ahol a
Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell előfordulása nem ismert; vagy
b) a növényt a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell károsítótól mentes
területen termesztették; vagy
c) a növény olyan termőhelyről származik, ahol az exportot megelőző két éven
keresztül nem észlelték a Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell károsító
egyetlen tünetét sem és a növényt közvetlenül feladás előtt megvizsgálták és
mentesnek találták Gibberella circinata Nirenberg &
O’Donnell károsító tüneteitől.”

7. Az R. 5. számú melléklete A. részének II. szakasza a következő 18.8. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„18.8. Ültetésre szánt Brugmansia Pers.
spp. nemzetséghez tartozó növények és a
Solanum jasminoides Paxton faj a
vetőmagokat is beleértve

Különleges előírások]

A 18.6. pontban meghatározott növényekre alkalmazandó előírások változatlan
érvényességével hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a 2007/410/EK
bizottsági határozatokban foglalt követelményeknek, azaz:
a) a növény olyan területről származik, ahol a Potato spindle tuber viroid előfordulása nem
ismert; vagy
b) a növény a Potato spindle tuber viroidtól mentes területekről származik; vagy
c) feladás előtt megvizsgálták és mentesnek találták Potato spindle tuber viroidtól
tüneteitől; vagy
d) a feladást megelőzően a valamennyi a tételhez kapcsolódó anyanövényt megvizsgálták és
mentesnek találták Potato spindle tuber viroid tüneteitől. A vizsgálatot követően a
termesztési feltételek változatlanoknak kell lenniük, annak érdekében, hogy az
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anyanövények és a tétel is Potato spindle tuber viroidtól mentes maradjon a
szállításig.”

8. Az 5. számú melléklet A. rész II. szakasza a következő 23.1. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges előírások]

„23.1. Az alábbi fajokhoz tartozó növények – a termés és a vetőmag kivételével –, Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
amelyek alsó törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb:
a) növények termőhelyén a Rhynchophorus
Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota
ferrugineus (Olivier) előfordulása nem ismert;
maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata,
vagy
Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix
b)
a
növényt
a Rhynchophorus ferrugineus
canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal
(Olivier)
károsítótól mentes területen
umbraculifera, Trachycarpus fortunei és Washingtonia spp.
termesztették; vagy
c) a növényt a feladást megelőző két év során egy
tagállamban olyan termőhelyen termesztették:
ca) ahol biztosított a Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) károsító behurcolásának teljes fizikai
védeleme, illetve ahol megfelelő megelőző
kezeléseket alkalmaztak, és
cb) amelyet mentesnek találtak Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) károsítótól a feladást
megelőző három hónap során elvégzett
hatósági vizsgálatok alkalmával; vagy
d) a 2007/365/EK bizottsági határozat alapján
behozott növényeket behozataluk óta olyan
tagállami termőhelyen termesztették, ahol
legalább a feladást megelőző évben:
da) a növényeket olyan termőhelyre helyezték át,
ahol biztosított a Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) behurcolásának teljes fizikai
védeleme, illetve ahol megfelelő megelőző
kezeléseket alkalmaztak, és
db) amelyet mentesnek találtak Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier) károsítótól a feladást
megelőző három hónap során elvégzett
hatósági vizsgálatok alkalmával.”

9. Az R. 5. számú melléklete B. részének 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Növények,
növényi termékek
és más anyagok

Különleges előírások

Védett zóna (zónák)]

„6.2. A
a) A faanyagnak kérgezettnek kell lennie; vagy
Csehország, Görögország
Castanea Mill. b) hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag:
(Kréta, Leszbosz), Írország,
faanyaga
Svédország, Egyesült Királyság
ba) Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.-tól mentes területről származik, vagy
(Man-sziget kivételével).”
bb) nedvességtartalmát mesterséges szárítással, megfelelő idő/hőmérséklet-programot
alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A fán vagy
bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos csomagolóanyagon szerepelnie
kell az ezt igazoló mesterségesen szárított (Kiln-dried) vagy K.D., illetve
bármely más, nemzetközileg elfogadott jelzésnek.

10. Az R. 5. számú mellékletének B. része a következő 32. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi
termékek és más anyagok

Különleges előírások

Védett zóna (zónák)]
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„32. A Vitis L. fajhoz
tartozó növények, a
termés és a vetőmag
kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 15. pontjában, az 5. számú Cseh Köztársaság (2009. március 31-ig), a
melléklet A. részének II. szakaszának 17. pontjában és a 21.1. franciaországi Champagne-Ardenne, Lotaringia
pontban felsorolt növényekre alkalmazandó előírások
és Elzász régiók (2009. március 31-ig), az
változatlan érvényességével hatósági nyilatkozat kell arról,
olaszországi Basilicata régió (2009. március
hogy:
31-ig)”
a) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan
termőhelyen termesztették őket, ahol Grapevine
flavescence dorée MLO előfordulása nem ismert; vagy
b) a növények Grapevine flavescence dorée MLO-tól mentes
területről származnak, illetve olyan termőhelyen
termesztették őket; vagy
c) a növények a Cseh Köztársaságból, Franciaországból
(Champagne-Ardenne, Lotaringia és Elzász) vagy
Olaszországból (Basilicata) származnak vagy azok
területén termesztették őket; vagy
d) a növények olyan termőhelyről származnak, illetve olyan
termőhelyen termesztették őket, ahol:
da) a Grapevine flavescence dorée MLO tünetét nem észlelték
az anyanövényeken a legutóbbi két vegetáciüs
időszakban, valamint
db)
1. a termőhelyen nem észlelték a Grapevine flavescence
dorée MLO tünetét a növényeken, vagy
2. a növényeket 45 perces forró vizes (legalább 50 °C-os)
hőkezelésnek vetették alá a Grapevine flavescence
dorée MLO károsítótól való mentesség biztosítására.

4. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
1. Az R. 6. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 1.9. ponttal egészül ki:
[Növények és növényi termékek]
„1.9. Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, a vetőmag és a termés kivételével: Areca catechu, Arenga
pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos
nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens,
Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix
theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei és Washingtonia
spp.”
2. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakaszának 2.2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Növények és növényi termékek]
„2.2. A Solanaceae családba tartozó fajok ültetésre szánt növényei, az 1.3. pontban
hivatkozottak kivételével, illetve a vetőmag kivételével, de beleértve a Brugmansia Pers. spp.
nemzetséghez tartozó növények és a Solanum jasminoides Paxton faj vetőmagvait.”
3. Az R. 6. számú melléklete A. részének I. szakasza a következő 2.5. ponttal egészül ki:
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[Növények és növényi termékek]
„2.5. A Pinus L. nemzetséghez tartozó növények és a Pseudotsuga menziesii faj vetőmagvai,
valamint a szaporítási célú tobozok.”
4. Az R. 6. számú melléklete A. része II. szakaszának 1.3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok]
„1.3. Az alábbi nemzetségekbe tartozó növények, a termés és a vetőmag kivételével:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. és Vitis L.”
5. Az R. 6. számú melléklete B. része I. szakasza 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve
fontos károsítók lehetséges hordozói]
„1. Valamennyi ültetésre szánt növény a vetőmag kivételével, de beleértve
– az Argentínából, Ausztráliából, Bolíviából, Chiléből, Új-Zélandról és Uruguayból származó
Cruciferae, Gramineae és Trifolium spp. vetőmagokat;
– az Afganisztánból, Indiából, Irakból, Iránból, Mexikóból, Nepálból, Pakisztánból, DélAfrikából és az Egyesült Államokból származó Triticum, Secale és X Triticosecale
vetőmagokat;
– a Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,
Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L.,
Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., Phaseolus L., Brugmansia Pers.
spp. és a Solanum jasminoides Paxton vetőmagokat;
– a Pinus L. és a Pseudotsuga menziesii vetőmagokat, valamint szaporítási célú tobozokat.”
6. Az R. 6. számú melléklete B. részének I. szakasza a következő 10. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyek az egész Európai Unióra nézve
fontos károsítók lehetséges hordozói]
„10. Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérője 5 cm-nél nagyobb, a vetőmag és a termés kivételével:
Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima,
Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis,
Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix
10
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dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus
fortunei és Washingtonia spp.”
5. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
Az R. 7. számú mellékletének 1.2.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.3.4. A kórokozóra fogékony szaporító- és ültetvényanyag előállító területek öt
kilométeres körzetében az MgSzH területi szerve a virágzás időszakában a méhészetek
vándoroltatási tilalmát, illetve a területen jelen levő méhészetek eltávolítását rendelheti el.”
6. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
Az R. 8. számú mellékletének II. szakasza helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. HATÓSÁGI ENGEDÉLY MINTA A KÁROSÍTÓ, NÖVÉNY, NÖVÉNYI TERMÉK ÉS
EGYÉB ANYAG KÍSÉRLETI VAGY TUDOMÁNYOS CÉLÚ, ILLETVE FAJTASZELEKCIÓS
TEVÉKENYSÉGRE TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁHOZ ÉS/VAGY SZÁLLÍTÁSÁHOZ
HUNGARIAN REPUBLIC
NATIONAL PLANT
PROTECTION
ORGANISATION
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NÖVÉNYVÉDELMI
SZERVEZETE
No. Szám:
1.

Name and address of consignor/Plant protection
organization of the country of origin:

Letter of Authority

Feladó neve és címe/ a származási ország növényvédelmi
szervezete:

2.

02.5/000/0/2007.

Name and address of person responsible for the
approved activities:

HATÓSÁGI ENGEDÉLY

Az engedélyezett tevékenység végzéséért felelős személy
neve és címe:

for the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and
other objects for trial or scientific purposes and for work on varietal selections (issued
under Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 95/44/EC)
a növények, növényi vagy egyéb termékek tudományos, kísérleti vagy fajta szelekciós célokból történő
behozatalához illetve szállításához
(kiadva a 95/44/EK irányelvet megvalósító 7/2001 (I.17) FVM rendelet értelmében)

3.

Name of the responsible official body of issue:
A kibocsátó hatóság megnevezése:

4.

Address and description of the specific site or
sites for quarantine containment

5.

Place of origin (documentary evidence attached for material originating in a third
country):

6.

Plant passport number:
Növényútlevél száma:

A karantén körülményeket biztosító helyszín(ek) neve és
címe:

7.

Származási hely (Közösségen kívüli országból származó anyag esetében csatolni kell az igazoló okiratot):

Declared point of entry for material introduced
from a third country:

or Phytosanitary certificate number:

A Közösségen kívüli országból származó anyag belépő
állomása:
Növényegészségügyi bizonyítvány száma:

8.

Scientific name(s) of the material, including the

9.

Quantity of material:
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Az anyag mennyisége:

harmful/pest organisms concerned:
Az anyag (ideértve a károsítót is) tudományos elnevezése:

10.

Type of material:
Az anyag típusa:

11.

Additional declaration :
Kiegészítő nyilatkozat:

This material is [introduced into]/[moved within] (’) the Community under Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 95/44/EC
Az anyag szállítása a Közösség [területére]/ [területén belül] 1 a 95/44/EK irányelvet megvalósító 7/2001 (I.17) FVM rendelet szerint történik
1

12.

Delete if not applicable – A nem kívánt rész törlendő

Additional information:
Kiegészítő információ:

13.

Endorsement by the responsible official body
of Member State / third country of origin of the
material:

14.

Stamp of the responsible official body of issue
A kiadó hatóság pecsétje:

Az anyag származási helye szerint illetékes hatóság
jóváhagyása:

Place of endorsement:

Place of issue:

A bejegyzés helye:

A kiadás helye:

Date:

Date:

Dátum:

Dátum:

Name and signature of authorized officer:

Name and signature of authorized officer:

A köztisztviselő neve és aláírása:

A köztisztviselő neve és aláírása:

”
7. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
1. Az R. 9. számú mellékletének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Burgonya]
„A forgalmazó az eladásra szánt vetőburgonya mennyiségét, fajtáját termelőnkénti
megosztásban, a termelő a szuperelit vetőburgonya-előállító területeit fajtánkénti
megosztásban a termelést megelőző év szeptember 30-ig, a nemesítői, honosítói és
fajtakísérleti munkát végző intézet, személy a külföldről behozandó szaporítóanyag
mennyiségét, felhasználásának helyét a kísérlet évében március 31-ig köteles bejelenteni az
MgSzH illetékes területi szervének. Az étkezési, ipari burgonyát nem helyi piacra előállító
termelő a termesztési év február 28-ig köteles bejelenteni az MgSzH illetékes területi
szervének a termesztés helyét, területét.
A védett zónába történő továbbszállítást a termelő köteles külön bejelenteni.”
2. Az R. 9. számú mellékletének 8.2.8. pontjában lévő tálázat 8.2.3. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.2.3. Dísznövénytermesztő telepek, erdészeti csemetekertek

1. VII. 1–IX. 30.”
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3. Az R. 9. számú mellékletének 8.2.8. pontjában lévő tálázat 8.2.6. sora helyébe a
következő rendelkezés lép:
„8.2.6. Folyamatosan működő árudák, nagykereskedők

1. ősszel és tavasszal 1-1 alkalommal
2. V. 15–VII. 15. egy alkalommal
3. VIII. 15–IX. 15. egy alkalommal

Idényjelleggel működő lerakatok, forgalmazó helyek ősszel és tavasszal 1-1 alkalommal”
4. Az R. 9. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Továbbszaporításra termesztett lágyszárú növények
A termelő minden év február 28-ig köteles az MgSzH illetékes területi szervének
bejelenteni a kereskedelmi forgalomba kerülő, a 6. számú melléklet A. része I. szakasza 2.
pontjában meghatározott ültetésre szánt növények, továbbá a II. szakaszban felsorolt, védett
zónában vizsgálatköteles ültetésre szánt lágyszárú növények bármely szaporítási fokozatú
anyanövényeit, anyanövény állományait a védett zóna megnevezését az azonosításhoz
szükséges faj, fajta, mennyiségi és területi adatok közlésével. Az MgSzH területi szerve a
bejelentett területeken szabadföldi termesztés esetében évente 2 alkalommal, üvegházi
termesztés esetén 2 havonta vizuális növényegészségügyi vizsgálatot, illetve szükség esetén
speciális laboratóriumi vizsgálatot végez, melynek eredményéről szemlejegyzőkönyvet,
illetve laboratóriumi jegyzőkönyvet állít ki.”
8. számú melléklet az 5/2008. (I. 17.) FVM rendelethez
1. Az R. 13. számú melléklete II. szakaszának 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[II. A minta tárolása]
„7.2. Amennyiben a növényegészségügyi vizsgálat szerint a minta fertőzéstől mentes, és
ennek következtében nem kerül sor a küldemény felhasználását korlátozó hatósági
intézkedésre, a mintát külön útmutatóban foglaltak szerinti ideig kell megőrizni.”
2. Az R. 13. számú melléklete II. szakaszának 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[II. A minta tárolása]
„7.3. Amennyiben a növényegészségügyi vizsgálat szerint a minta fertőzött, és ennek
következtében a szállítmány felhasználását korlátozzák, a mintát a zárlati vagy
Magyarországon addig még nem észlelt károsító jelenlétének megállapításakor 5 évig kell
megőrizni.”
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