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ermetezőszer
forgalomba hozatali
ho
és felhasználási
engedélyének
ek módosítása

A Nemzeti Élelmiszerlánc-bi
biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-ffelügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatós
óság) a Kwizda Agro Hungary Kft. (1138 Budapest,
B
Váci út 135139. „C” épület) által képviselt FMC
F
Chemical Sprl. (Boulevard de la Plaine
ne 9/3 B-1050 Brussels,
Belgium) ügyfélnek a Commaand 48 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba
for
hozatali és
felhasználási engedélyének módo
dosítása tárgyában benyújtott kérelmére megho
hozta az alábbi
h a t á r o z a t o t:

Az Engedélyező hatóság a Com
ommand 48 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba
fo
hozatali és
felhasználási engedélyének meg
egadásáról szóló 15605/2003. FVM számúú határozatot – egyéb
rendelkezések változatlanul hagyá
yása mellett – az alábbiak szerint:
m ó d o s í t j a:
I. Az engedélyokirat 5. pontja hel
elyébe az alábbi szöveg lép:
5. A növényvédő szer emberr
erre, állatra, környezetre való veszélyessé
sége és a biztonságos
felhasználásának előírásai:
5.1. veszélyjelek, osztályozás, R-,, S-, és különleges S-mondatok
N

Xn

Veszélyjel:
A készítmény p.o. LD50 értéke
ke (patkányon):

környezeti veszély
1406 mgg/kg

Vízi szervezetekre való ve
veszélyesség:

közepesen veszélyes
ve

Méhveszélyesség
ég:

nem jelölésk
sköteles

ártalmas

R-mondatok:
R 10
R 20/22
R 36/37
R 43
R 51/53

Kevésbé tűzveszély
élyes
Belélegezve és leny
nyelve ártalmas
Szemizgató hatású,
ú, izgatja a légutakat
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet
tú
okozhat (szenzibilizáló hatás
tású lehet)
Mérgező a vízi sze
zervezetekre, a vízi környezetben hosszantartóó károsodást okozhat
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R 65

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R 66
S-mondatok:
S2
S 13
S 20/21
S 23
S 24
S 25
S 26
S 36/37/39
S 46
S 57
S 62

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad
A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
A bőrrel való érintkezés kerülendő
Kerülni kell a szembejutást
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és
a címkét az orvosnak meg kell mutatni
A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az
edényzetet vagy a címkét

Különleges S-mondatok:
SP 1

A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a
gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

SPo 2

Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

SPe 3

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 30 m távolságban tartson meg
egy nem permetezett biztonsági övezetet.

5.2. egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell
lenni! Elsodródás csökkentő szórófej alkalmazása javasolt!
Az engedélyokirat 5. pontjának az „Élelmezés-egészségügyivárakozási
munkaegészségügyi várakozási idő” része nem módosul.

idő

és

Az engedélyokirat 5. pontjának „Megengedett hatóanyag maradék” része, valamint a Melléklet
3. pontja hatályukat vesztették.
II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. Tűzveszélyesség: kevésbé tűzveszélyes (R 10)
III. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Érvényességi idő: 2017. december 31.
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IV. Az engedélyokirat az alábbi 12. ponttal egészül ki:
12. A növényvédő szer kiszerelése, csomagolása:
12.1. a kiszerelés térfogata/tömege:

0.2 liter, 1 liter, 1.5 liter

12.2. a csomagolószer anyaga:

COEX

Az új gyártási tételek csak a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek
forgalomba.
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező
hatósághoz nyilvántartás céljából.
Az engedély módosítási eljárás díja 50.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla
alapján megfizetni.
Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Törvényszéktől a
határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál, a felülvizsgálni
kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott
küldeményként kell postára adni.
INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. december 20.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
(388/2012.)
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
1537 Budapest, Pf. 407
Telefon: +36 (1) 309 1000
ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: 04.2/4336-2/2017.
Tárgy: Command 48 EC gyomirtó permetezőszer
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása
Ügyintéző: Molnárné Kővári Melinda
Oldalak száma: 3 oldal
Mellékletek: -

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság), az FMC-Agro Hungary Kft. (1027 Budapest, Ganz utca 16.) által
képviselt FMC Chemical sprl. (Rue Royale 97, 4 emelet, 1000 Brüsszel, Belgium) ügyfélnek a
Command 48 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t:
Az engedélyező hatóság a Command 48 EC gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és
felhasználási engedélyének megadásáról szóló 15605/2003. FVM számú határozatot – egyéb
rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint:
m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:
1.1. Engedélyokirat száma:

15605/2003. FVM

1.2. Növényvédő szer neve:

Command 48 EC

1.3. Engedélyokirat tulajdonosa és a növényvédő
szer gyártója:

FMC Chemical sprl.
Rue Royale 97, 4 emelet, 1000 Brüsszel,
Belgium

1.4. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:

FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest, Ganz utca 16.

II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két
évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

III. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Engedélyokirat érvényessége:

2022. december 31.
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A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott
címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba.
Ezzel egyidejűleg a megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező
hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján
megfizetni.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre
hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat közlésétől számított harminc napon
belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus
űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2017. november 28.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Ügyfél hazai képviselete
2. Irattár
(356/2017)
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