86/2007. (VIII. 17.) FVM-EüMSZMM együttes rendelet
az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004.
(II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes
rendelet módosításáról
Az élelmiszerekről szóló 2003. évi
LXXXII. törvény 20. §-a (3) bekezdésének
a) pontjában, valamint (8) bekezdésének a)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a
gazdasági és közlekedési miniszterrel
egyetértésben - a következőket rendeljük
el:
1. § Az élelmiszerek jelöléséről szóló
19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM
együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
"(8) Amennyiben a Magyarországon
előállított és forgalomba hozott élelmiszer
megnevezése külön jogszabályban szereplő
őshonos állatfajta neve vagy arra utaló
megnevezés,
akkor
az
élelmiszer
előállítójának,
illetve
forgalomba
hozójának rendelkeznie kell az adott fajta
Magyarországon
elismert
tenyésztő
szervezete által kiadott, az adott egyedre
vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az
igazolásnak tartalmaznia kell az adott
egyed azonosító számát, a származó
tenyészet számát, a keresztezett állat
esetében a fajtaösszetételt is."
2. § Az R. 10. §-a (7) bekezdésének k)
pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
[Az alábbi élelmiszerek esetén amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik
nem
szükséges
a
minőségmegőrzési időt megjelölni:]
"k) egyedi adag jégkrémek."
3. § Az R. 19. §-ának (4) bekezdése a
következő j) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi
aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
"j) a Bizottság 2006/142/EK irányelve
(2006. december 22.) a 2000/13/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
az élelmiszerek címkézésén minden
körülmények
között
megjelölendő

összetevők listáját tartalmazó IIIa.
melléklete módosításáról."
4. § Az R. 4. számú mellékletének I.
fejezete a következő 13. és 14. ponttal
egészül ki:
"13. Csillagfürt és abból készült termékek
14. Puhatestűek és abból készült termékek"
5. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (5)
bekezdésben foglaltak kivételével - a
kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. és 4. §-a 2007. december
23-án lép hatályba.
(3) E rendelet 1. §-ával módosított, az R. 6.
§-ának (8) bekezdésében meghatározott
fajtaazonossági igazolásnak a 2007.
november
1-jét
követően
gyártott
termékekre vonatkozóan kell rendelkezésre
állni.
(4) E rendelet 4. §-ával módosított, az R. 4.
számú
melléklete
I.
fejezetének
módosításából
eredő
új
jelölési
rendelkezéseknek nem megfelelő jelölésű
termékek
2008.
december
22-ig
előállíthatóak, és az addig előállított
termékek 2008. december 22-ét követően
is forgalomba hozhatóak.
(5) Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC.
törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I.
9.) FM-NM-IKM együttes rendelet 1. §ának 2. pontja, 12. §-ának (3), (4) és (6)
bekezdése, 33. §-ának (4) bekezdése,
valamint 9. melléklete 2007. augusztus 31én hatályát veszti.
6. § Ez a rendelet a 2000/13/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek az
élelmiszerek
címkézésén
minden
körülmények
között
megjelölendő
összetevők listáját tartalmazó IIIa.
melléklete módosításáról szóló, 2006.
december 22-i 2006/142/EK bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

