
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 299/2008/EK RENDELETE

(2008. március 11.)

a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló 396/2005/EK rendeletnek a
Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére, illetve 152. cikke (4) bekezdésének
b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással
összhangban (2),

mivel:

(1) A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3)
előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott
végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK
tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot a 2006/512/EK határozat
módosította, amely bevezette az ellenőrzéssel történő sza-
bályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intéz-
kedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés
251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott
alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem tör-
lését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek-
kel történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
2006/512/EK határozatra (5) vonatkozó nyilatkozatának
megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizott-
sági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében foglalt eljárás-
nak megfelelően elfogadott, már hatályban lévő jogi
aktusokra vonatkozó alkalmazása érdekében ezeket a jogi
aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki
kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy meghatározza
a 396/2005/EK rendelet hatályát, valamint a rendelet
vonatkozó mellékleteiben felsorolt növényi és állati ere-
detű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felü-
letén található egyes megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékeinek (maximum residue level –
MRL) megállapításához szükséges kritériumokat. Mivel
ezek az intézkedések általános hatályúak és a 396/2005/EK
rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú
elemekkel való kiegészítéssel történő módosítását is, azo-
kat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében megha-
tározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A hatékonyság és annak érdekében, hogy a gazdasági sze-
replőknek gyors döntéshozatali eljárást garantáljanak,
ugyanakkor magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítsa-
nak, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljá-
rás által előirányzott rendes határidőket le kell rövidíteni az
MLR-ek meghatározása, felvétele, végrehajtása, módosítása
vagy törlése, illetve azon hatóanyagok listájának megálla-
pítása esetében, amelyekre vonatkozóan nem szükséges az
MRL-ek meghatározása, továbbá azon hatóanyag/termék
kombinációk listájának megállapításakor, amelyek eseté-
ben a hatóanyagokat betakarítás utáni füstölőszerrel tör-
ténő kezelésre használják.

(6) Amennyiben a rendkívüli sürgősségre tekintettel és külö-
nösen, ha emberek vagy állatok egészsége forog kockán és
az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra
vonatkozó rendes határidők nem tarthatók be, a Bizottsá-
got fel kell hatalmazni arra, hogy az MRL-ek meghatáro-
zása, felvétele, végrehajtása, módosítása vagy törlése esetén
az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében
meghatározott sürgősségi eljárást alkalmazza.

(7) A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell,

(1) HL C 161., 2007.7.13., 45. o.
(2) Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határo-
zata.

(3) HL L 70., 2005.3.16., 1. o. A 178/2006/EK bizottsági rendelettel
(HL L 29., 2006.2.2., 3. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200.,
2006.7.22., 11. o.) módosított határozat. (5) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.
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ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 396/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az I. melléklet határozza meg és annak hatálya alá
tartoznak a 2. cikk (1) bekezdésében említett azon termékek,
termékcsoportok és/vagy termékrészek, amelyekre a közös-
ségi szinten összehangolt MRL-eket kell alkalmazni. Ezeket
az intézkedéseket, amelyek e rendelet nem alapvető fontos-
ságú elemeinek módosítására irányulnak, a 45. cikk
(3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. Az I. mellék-
let foglalja magában az összes olyan terméket, amelyre meg-
határozták az MRL-eket, továbbá az olyan egyéb termékeket,
amelyek esetében helyénvaló az összehangolt MRL-ek alkal-
mazása, különös tekintettel azoknak a fogyasztók étrendjé-
ben vagy a kereskedelem terén betöltött szerepükre. A
termékeket oly módon kell csoportosítani, hogy az MRL-
eket, amennyire ez lehetséges, a hasonló vagy rokon termé-
kek csoportjára lehessen meghatározni.”

2. Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) E rendelet IV. mellékletében kell meghatározni és fel-
sorolni a 91/414/EGK irányelv alapján értékelt, a növény-
védő szerekben található olyan hatóanyagokat, amelyekre
nem kell MRL-eket meghatározni, figyelembe véve e hatóa-
nyagok felhasználását, valamint az e rendelet 14. cikke
(2) bekezdésének a), c) és d) pontjában említett kérdéseket.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítá-
sára irányuló intézkedéseket a 45. cikk (4) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás-
sal összhangban kell elfogadni.”

3. A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A felvétel iránti kérelmeket a 91/414/EGK irányelv VI.
mellékletében meghatározott, a növényvédő szerek értékelé-
sének és engedélyezésének egységes elveire vonatkozó ren-
delkezéseknek vagy egy bizottsági rendeletben rögzítendő
egyedi értékelési elveknek megfelelően kell értékelni. Az e
rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek – annak kiegé-
szítésével történő – módosítására irányuló rendeletet a
45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő sza-
bályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

4. A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A Hatóság véleményének kézhezvételét követően, e
vélemény figyelembevételével a Bizottság haladéktalanul, de
legfeljebb három hónapon belül a Bizottság elkészíti az aláb-
biak egyikét:

a) egy, az MRL meghatározására, módosítására vagy törlé-
sére vonatkozó rendelet. E rendelet nem alapvető fontos-
ságú elemeinek módosítására irányuló rendeletet a
45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfo-
gadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk
(5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmaz-
hatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása
érdekében;

b) határozat kérelem elutasításáról, amelyet a 45. cikk
(2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárás-
nak megfelelően kell elfogadni.”

5. A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) Amennyiben az ideiglenes MRL-t az (1) bekezdés
b) pontjának megfelelően állapítják meg, azt a III. melléklet-
ből – az érintett hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mel-
lékletébe foglalását vagy bele nem foglalását követő egy év
elteltével elfogadott rendelet útján – törlik. Az e rendelet nem
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló rende-
letet a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel tör-
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk
(5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a
magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

Egy vagy több tagállam kérésére azonban az ideiglenes MRL
további egy éven keresztül fenntartható, ha megerősítést
nyer, hogy az MRL megállapítását célzó kérelem alátámasz-
tásához szükséges tanulmányok folyamatban vannak. Azok-
ban az esetekben, amikor ilyen megerősítésre sor kerül, az
ideiglenes MRL további két éven keresztül fenntartható,
amennyiben a fogyasztók tekintetében nem merült fel elfo-
gadhatatlan biztonsági kockázat.”

6. A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„18. cikk

Az MRL-eknek való megfelelés

(1) Az I. melléklet alá tartozó termékek – élelmiszerként
vagy takarmányként, illetve állatok takarmányozására fel-
használt takarmányként való forgalomba hozataluk időpont-
jától kezdve – nem tartalmazhatnak az alábbiakban
felsoroltakat meghaladó mértékű növényvédőszer-
maradékot:

a) a II. és III. mellékletben ezekre a termékekre megállapí-
tott MRL-ek;
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b) 0,01 mg/kg azokra a termékekre, amelyek esetében a
megengedett legmagasabb értéket a II. és III. melléklet-
ben külön nem állapították meg, illetve a IV. melléklet-
ben nem említett hatóanyagokra, feltéve, hogy a
rendelkezésre álló szokásos vizsgálati módszerek figye-
lembevételével a hatóanyagra nem határoztak meg más
alapértéket. Az alapértékeket az V. melléklet sorolja fel.
Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módo-
sítására irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk
(4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályo-
zási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk
(5) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmaz-
hatja a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása
érdekében.

(2) A tagállamok nem tilthatják vagy akadályozhatják meg
az I. melléklet alá tartozó termékek – élelmiszer-előállítás cél-
jára tartott állatok takarmányozása céljából – területükön tör-
ténő forgalomba hozatalát vagy felhasználását amiatt, hogy
azok növényvédőszer-maradékokat tartalmaznak, feltéve,
hogy:

a) az ilyen termékek megfelelnek az (1) bekezdésnek és a
20. cikknek; vagy

b) a hatóanyag szerepel a IV. mellékletben található
felsorolásban.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok – saját terüle-
tükön – a betakarítás utáni füstölőszerrel történő kezelésre
történő hivatkozással az I. melléklet alá tartozó termék ese-
tében engedélyezhetik a hatóanyag II. és III. mellékletben
meghatározott határértékeket meghaladó maradékértékét,
amennyiben e hatóanyag/termék kombinációk szerepelnek a
VII. mellékletben, feltéve, hogy:

a) az ilyen termékek azonnali fogyasztásra szánt termékek;

b) megfelelő ellenőrzési mechanizmusok biztosítják, hogy
az ilyen termékek a végfelhasználók vagy fogyasztók
számára – amennyiben a termékeket közvetlenül szol-
gáltatják az utóbbiaknak – csak akkor válnak hozzáfér-
hetővé, amikor a maradékértékek a II. és III. mellékletben
meghatározott megengedett legmagasabb értéket már
nem haladják meg;

c) a megtett intézkedésekről a többi tagállamot és a Bizott-
ságot tájékoztatták.

A VII. mellékletben felsorolt hatóanyag/termék kombinációk
meghatározására szolgáló, e rendelet nem alapvető fontos-
ságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a
45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő sza-
bályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) Kivételes esetben, különösen a növényvédő szereknek
a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (4) bekezdésével össz-
hangban történő használatára hivatkozással vagy a
2000/29/EK irányelvben (*) foglalt kötelezettségek teljesítése
során – saját területén – bármely tagállam engedélyezheti az
(1) bekezdésnek nem megfelelő, kezelt élelmiszer vagy takar-
mány forgalomba hozatalát és/vagy takarmányként való fel-
használását, feltéve, hogy az ilyen élelmiszer vagy takarmány
nem jelent elfogadhatatlan kockázatot. Az ilyen engedélyek
kibocsátásáról haladéktalanul értesíteni kell a többi tagálla-
mot, a Bizottságot és a Hatóságot, mellékelve az indokolat-
lan késedelem nélkül mérlegelendő megfelelő
kockázatelemzést, egy meghatározott időszakra szóló idei-
glenes MRL meghatározása vagy az ilyen termékekkel kap-
csolatos más szükséges intézkedés megtétele érdekében. Az
e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek, annak kiegé-
szítésével történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket
a 45. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő
szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 45. cikk (5) bekezdé-
sében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja a magas
szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

(*) A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növé-
nyeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek
a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli
elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169.,
2000.7.10., 1. o.). A legutóbb a 2007/41/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 169., 2007.6.29., 51. o.) módosított
irányelv.”

7. A 20. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A VI. mellékletben szereplő lista egyes feldolgozási
és/vagy vegyítési tevékenységekre vagy egyes feldolgozott
és/vagy vegyes termékekre vonatkozólag különleges kon-
centrációs vagy hígítási tényezőket tartalmazhat. Az e rende-
let nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására
irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében
említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás-
sal összhangban kell elfogadni.”

8. A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Az I. melléklet alá tartozó termékek vonatkozásában
az MRL-eket első alkalommal – a 86/362/EGK, a
86/363/EGK és a 90/642/EGK irányelvben meghatározott
MRL átvételével és az e rendelet 14. cikkének (2) bekezdésé-
ben felsorolt feltételek figyelembevételével – a II. melléklet-
ben kell megállapítani és felsorolni. Az e rendelet nem
alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intéz-
kedéseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel
történő ezen szabályozási bizottsági eljárással összhangban
kell elfogadni.”

9. A 22. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Azon hatóanyagok ideiglenes MRL-jeit, amelyek
vonatkozásában még nem született döntés a 91/414/EGK
irányelv I. mellékletébe történő foglalást vagy bele nem
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foglalást illetően, első alkalommal – kivéve, ha azok a II. mel-
lékletben már szerepelnek – e rendelet III. mellékletében kell
megállapítani és felsorolni a tagállamok által szolgáltatott
információ, és – szükség esetén – a 24. cikkben említett véle-
mény, a 14. cikk (2) bekezdésében említett tényezők és az
alábbi MRL-ek figyelembevételével:

a) a 76/895/EGK irányelv mellékletében szereplő további
MRL-ek; és

b) a még össze nem hangolt nemzeti MRL-ek.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítá-
sára irányuló ezen intézkedéseket a 45. cikk (3) bekezdésé-
ben említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági
eljárással összhangban kell elfogadni.”

10. A 27. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A termékekben fellelhető növényvédőszer-
maradékok ellenőrzéséhez szükséges – a 2002/63/EK irány-
elvben (*) meghatározottaktól eltérő – mintavételi eljárásokat
meghatározó, az e rendelet nem alapvető fontosságú eleme-
inek kiegészítése útján való módosítására irányuló intézkedé-
seket az e rendelet 45. cikke (3) bekezdésében említett
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással össz-
hangban kell elfogadni.

(*) A Bizottság 2002/63/EK irányelve (2002. július 11.) a
növényi és állati eredetű termékekben és azok felszínén
található peszticid-szermaradványok hatósági ellenőrzé-
sére szolgáló közösségi mintavételi módszerek megállapí-
tásáról és a 79/700/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (HL L 187., 2002.7.16., 30. o.).”

11. A 45. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„45. cikk

A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet 58. cikkével lét-
rehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cik-
kének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megál-
lapított határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését,
valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezése-
ire is figyelemmel.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és
(5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkal-
mazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének
c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában
meghatározott határidő két hónap, egy hónap, illetve két
hónap.

(5) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az
1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekez-
dését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendel-
kezéseire is figyelemmel.”

12. A 46. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„46. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1) A végrehajtási intézkedéseket e rendelet egységes alkal-
mazásának biztosítása érdekében, a technikai iránymutatási
dokumentumokat pedig alkalmazásának elősegítése érdeké-
ben, továbbá az MRL-ek meghatározásához szükséges tudo-
mányos adatok tekintetében a részletes szabályokat a 45. cikk
(2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak
megfelelően kell megállapítani vagy esetlegesen módosítani,
adott esetben a hatóság véleményének figyelembevételével.

(2) Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek
módosítására irányuló és a 23. cikkben, a 29. cikk (2) bekez-
désében, a 30. cikk (2) bekezdésében, a 31. cikk (1) bekezdé-
sében és a 32. cikk (5) bekezdésében szereplő időpontok
meghatározásával, vagy módosításával kapcsolatos, intézke-
déseket a 45. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel tör-
ténő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni, adott esetben a hatóság véleményének
figyelembevételével.”

13. A 49. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„49. cikk

Átmeneti intézkedések

(1) A III. fejezetben foglalt követelmények nem vonatkoz-
nak az 50. cikk második bekezdésében említett időpontot
megelőzően jogszerűen előállított vagy a Közösségbe jogsze-
rűen behozott termékekre.

A magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása érdekében
azonban ezekre a termékekre vonatkozólag megfelelő intéz-
kedéseket lehet hozni. Az e rendelet nem alapvető fontosságú
elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intéz-
kedéseket a 45. cikk (5) bekezdésében említett ellenőrzéssel
történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell
elfogadni.

(2) Amennyiben ez a termékek rendes forgalomba hoza-
tala, feldolgozása és fogyasztása érdekében szükséges, a 15.,
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16., 21., 22. és 25. cikkben meghatározott egyes MRL-ek
végrehajtását illetően további átmeneti intézkedések határoz-
hatók meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemei-
nek kiegészítéssel történő módosítására irányuló és a
fogyasztóvédelem magas színvonalának biztosítására vonat-
kozó kötelezettséget nem sértő intézkedéseket a 45. cikk
(4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási
bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök
J. LENARČIČ
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