N

n brh

emaeti f le! snisaerl* nc-biztn n sdgi

N ovd

ny-,

Ta

I

aj- ds Ag rd rkd rny ezet-vdd

1"LL8 Budapest, Budoorsi

term6foldtol

az asztalig

tt

1537 Budapest, Pf. 407
Telefon: +36 (1) 309 1000
p p p. reg istrotion @ ne bi h.gov.

eI

mi

I

g a

l-l

ivata

!

zg at6sd g

147-145.

: 6300 17 Ot-L | 2OL9.
Beloukha Garden gyom irt6 permetez6szer
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Me 116 klete k : Forgalom ba hozatali 6s felhaszniilSsi
enged6lyokirat

u
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A

Nemzeti Elehniszerl6nc-biztons6gi Hivatal, rnint elsofokri dlelmiszerl6nc-feliigyeleti szerv (a
tov6bbiakban: engeddlyezo hat6sfg), a Belchim Crop Protection Hungary Kft. (1I24 Budapest, Jagell6
rit 14.) iital k6pviselt Belchim Crop Protection NV/SA (Technologielaan 7, 8-1840 Londerzeel,
Belgiurn) iigyf6l k6rehn6re a Beloukha Garden gyomirt6 permetez6szer forgalomba hozatali 6s
felhaszn|lfisi enged6ly6nek az Ausztria 6ltal kiadott enged6ly kolcs<jnos elismer6s6n alapul6 kiad6sa
titrgyihan indult hat6s6gi elj6r6sban meghozta az alihbi

HATARO ZATOT:
engeddlyez6 hatos6g a Beloukha Garden gyomirt6 permetez6szer forgalornba hozatah
felhasznilitsi enged6lyet az alftbbi eloir6sokkal adja ki:

Az

1. A ndvdnyvddd szer engeddlyokirat azonos{tdsi adutai:

szdma:
1.2. Ndvdnyvddd szer neve:
1.3. Engeddlyokirat drvdnyessdge:
1.4. Engedilyokirat tulajdonosa:
1.1. Engeddlyokirat

1.5. Engeddlyokirat tulajdonos ltazai

63001701-l/20l9.NEgfH
Beloukha Garden
2024. mhrcius 31.

Belchim Crop Protection NV /SA
Technologielaan l, B-7840 Londerzeel,
Belgium

kdpviselffje.' Belchim Crop Protection Hungary Kft.

ll24 Budapest, Jagell6 ifi
2,

14.

A ndvdnyvddf szer adstai:
2.1. Ndvdnyvddf szer gydrt6ja:

2.

2. Ndvdnyvdd 6 szer rendeltetdse

2.

3. Ndvdnyvdd 6 szer

Belchim Crop Protection NV /SA
Technologielaanl B -1840 Londerzeel, Belgium

:

gyornirl6szer

formuldcifja: emulzi6kdpzo koncentrdtum (EC)

2.4. Ndvdnyvddd szer dsszetdtele:

2.4.1.

hat6anyag

ISO ndt, pelargonsav
CAS szdnt I I 2-05-0

IUPAC nev nondnsav
tiszta hat6anyag rdszardnya 500 g/l

6s
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1. Hat1anyag tartalom

3. I .1 .
3.

-t

dgi kiivetelndnyek :

2.

51,92+2,60 % (mlm)

pelargonsav (GC/FID)

Fizikai-kimiai tulaj dons dgok:

Tdj 6ko zt a t 6 j ell e gii

a

da

t

Meg kell felelnie azEC formul6ci6 FAO kovetelm6nyeinek
Megi elen6s : s6rga szini,j ellegzetes szagu folyaddk
Lobbanfspont: 135oC
pH (l%-os emulzi6): 3,8
Dinamikai viszkozitis (40oC): 23,5 mPa.s
Feliileti fesziilts6g (0,17o-os emulzi6, 20'C): 28,7 rnNAn
Relativ siiriis6g (20oC): 0,963
Tartrfs habk6pz6dEs (7rSo/o-os emulzi6, I perc): 14,7 ml

ok:

4. Felh aszn dldsra vonstkozd elfiirdsok :

A
Kuhrtra

kdziitti
maxintdlis idfturtam

Kdrosftd

szdma

Hdzi kerti
.felhasauilds:
nem miivelt
teriilet,
ritsze96ly,
j6rdaszeg6lv
E l6irt

n

magr6l kelo
egy- 6s
k6tszikri
gyomnov6nyek

dvdnyvdd elmi tech

no

ld gia

Keze16sek

kezeldsek

(nap)

Ddzis
(mUI00
2,

nr)

Permetl6
Q100 nf)

Kezel4s ideje

(feno16giai
dllupot szerint)

a veget6ci6s

4

t4-28

225

3-5

id6szakban a
gyomok
felszaporod6sakor

z

A kdszftmdny egy vegetdciils idftszakban legfeljebb ndgy alku:lommnl Ituszndlhat6!

Hilzi kertekben nem miivelt tertiletek, ftszeg6lyek, jrirdaszeg6lyek gyomirt6s6ra alkalmazhat6 225
ml/l00 *'d6risbatr.
A kezeldseket a magr6l kelo kdtszikri gyomnovdnyek 2-4 leveles, a rragr6l kelo egyszikri gyomnovdnyek
1-3 leveles fejletts6g6n6l kell elvlgezm. A k6szitm6ny a zold nrjv6nyi r6szek leperzsel6s6vel fejti ki a
hatis itt, t al aj o n keres ztiil i tartamhalits a ni nc s.
A tov6bbi kezel6seket a tenilet rijragyomosoddsakor, 14-28 nap mrilva cdlszeni elvlgezni.
A k6szitm6nyt rninirnum 15 oC-on kell alkalmazm, szhraz feltileten, figyelmet forditva a teljes
boritotts6gra.
A pelargonsav hat6anyag a HRAC

,,2" herbicidcsoportba sorolhat6

Ldgi kij uttatds: nem enged6lyezett

2
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i. O, entbewe, trtUafia, kdrnyezetre val6 veszdlyessigre ds a biztonstigos .fblhaszntildsra vonatkozti
elfifrdsok:
5.

1.

5. 1.

Ve szd ly

essdgi bes oro lds :

1. Veszdlyes sdgi tulaj donsdgo

A k6szftm6ny p.o. LDso 6rt6ke

Vizi szervezetekre val6

k:

(patkfnyon): > 2000 mg/ttkg

vesz6lyess6g:

M6hvesz6lyess6g:

nem jelol6skoteles
nem jelol6skoteles

alapjdn-:
kockdzatbecslds alapjdn.:

jeldl4skiiteles

Mdhveszdlyessdg toxicitds

nem

Mdhveszeb,essdg

nentjeldldskijteles

Tiizvesz6lyess6gi

besorolis:

nern jelol6skoteles

5,1.2. Veszdlyessdgi besorolds a 1272/2008 EK rendelet alapjdn:

GHS piktogram

I

Figyelmeztet6s

Figyelem

a

Figy elmeztetd mo n dato k/H-mondatok:

H319

Sirlyos szernirrit6ci6t okoz.

6vintdzkedti sre v onatko zd mon dutok/P-m ondatok:
P1.02

Gyermekek tol elztw a tartand6.

P270

A termdk hasznhlata k<izben tilos enni, inni vagy doh6nyozni.
Ahasznfiatot kcjvetoen a kezeket alaposan meg kell mosni.

P264
P280
P305+P351
+ P338
P337+P313
P501

ztyri, s z e mv d d o I ar cv e do has zndlata kote I e 26 .
SZEMBE KERULES eset6n: Tobb percig tart6 6vatos oblit6s vizzel. Adott esetben a
kontaktlencs6k elt6volitdsa, ha konnyen rnegoldhat6. Az oblit6s folytat6sa.
Ha a szeminit6ci6 nern mirlik el: orvosi e115t6st kellk6rni.
A tartalorn/ed6ny elhelyez6se hullad6kk6nt: vesz6lyes hullad6klerak6ba szillitits
V 6 do ke

s

sziiks6ges.

Kiegdszftd ves zdlyess dgi informd cid :

EUH401 Az emberi eg6szs6g 6s a kornyezet veszelyeztet6s6nek elkertil6se 6rdek6ben
tartam a hasznfiati utasit6s elo ir6s ait.

.

Cimken nem feltiintetend6 adat
J

be kell

6300170t:]^12019. NEBrH
5.

Killii nle ge s S -mo ndato k :

2.

SP

1

SPe

5.

3

A novdnyvddo szerrel vagy annak csomagol6eszkozlvel ne szennyezze a vizeket! A
berendez6st vagy annak r6szeit ne tisztitsa felszini vizek kozel6ben! Kertilje a
gazdasdgban vagy azutakon levo vizelvezetokon keresztiil val6 szennyezSddst!
Avizi szelezetek vddelme 6rdekdben a felszini vizekt6l 5 m t6vols6gban tartson meg egy
kezeletlen, nov6nyzettel boritott (26fi gyep) biztonsAgi ovezetet!

3. Egydb kdrnyezetvddelmi elfi{rdsok:

Az

iv6vizb6zisok belso vddotertilet6n felhaszndlni tilos, ktilso vddoteri.ileten ds
vddoovezeten beliil kiilon engeddlyezdstol fiiggoen haszn6lhat6.
A nem cdl novdnyek vddelme drdekdben

a permetezds sor6n

a

hidrogeologiai

felldpo elsodr6d6sra figyelemmel kell lenni!

5.4. Vdrukozdsi id6k
5.4.

I. Munkaegtlszstigiigyi ttdrakozdsi idri; 0 nap (sz6rad6sig)

5.4. 2. Elelntez,ls-egdszstigilgyi vdrakozdsi id5 :

v:irakozrisi id6
(nap)

kultrira
Hdzi kerti felltasmdlds:
nem miivelt teriilet, rltszeg6ly,
i6rdaszeg6lv

eloir6s szerinti felhasznii|s eset6n
nem sztiks6ges

,

5.

5. Munkae gd szsd giigyi 6v frendszab dly o k:

I. Egydni v,iddfelszerel1s
5.5. I. 1. Elfkdszftriknek: vddokesztyu, szemv6dolarcvedo

5. 5.

5.5.1.2.

Kijuttat1lcnak:

vddokesztyri

M6rgez6skor, allergrfts megbeteged6s eset6n, vagy annak gyanirjakor a rnunk6t azonnal f6lbe kell
szakitani, majd helyszini els6segdlynyrijt6s ut6n orvosi, intdzeti ell6t6st kell biztositani.
5.5.2. Elsdsegdlynyiljtds: Brinel val6 |rintkezds esetdn a b6rt bo vizzel, szappannal meg kell tisztitani.
Szembe jutris esetdn a szernet azonnal, b6 vizzel,legalibb 15-20 percig oblogetni. Lenyel,ls eset6n, ha a
s6nilt tudalin|l van, a szhjfrtvizzel ki kell obliteni, egy k6t poh6r vizzel itatni, orvosi e1l6t6st biztositani.
TILOS hdnytatni!
Terdpia : tiineti megfi gyelo kezel6s
Ellenanyag; specifikus antid6tuma nincs

6. KisTerelds, csomagolds :

6.1. Kiszerel,ls terfogata/tt)mege:25

6.2. Csomagol1szer

znyaga:

ml;38 ml; 75ml;100 ml; 250mL 500 ml;

1

liter; 3liter; 5liter; 10liter

f-HDPE

7. Eltarthatdstigi id6: fizlkai-k6rniai tulajdonsSgait szok6sos tdrolSsi felt6telek mellett legal6bb k6t 6vig
megorzi.
T|jlkoztato adat: A gyhrt6 altal v|llah eltarthat6s6 gi ido: 2 6v

8. Forgalntaaisi kategdria:

il1.
4
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rendelkezdseit tartalmaz6, az engedelyez6si elj6r6s sor6n
j 6v6hagyott cimketerv alapl 6n elk6szitett cimk6vel keriilhet forgalornba.

A ndv6nyvddo szer csak az engeddlyokirat

Az

enged6lyez6si elj6r6s
rnegfizetni.

J

el

dija 1.500.000 Ft, amelyet az igyfel koteles a kibocs6tott szttmla alapjftn

en hat6r ozat ellen kere s etl ev 6llel ko zi gazgat 6si p er indithat6 .
a F6v6rosi Kozigazgattisi 6s Munkaiigyi Bir6s6gnak cimezve a

jelen hatinozat kozldsdtol
szitmitott harminc napon beltil a Nemzeti ElehniszerlSnc-biztons6gi Hivatalhoz (a tov6bbiakban: NEBIH)
kell benyrijtani.

A keresetlevelet

A jogi

kdpvisel6vel elj6r6 fdl, valamint belfoldi szdkhellyel rendelkezo gazd6lkod6 szewezet a
keresetlevelet elektronikus riton, a http:iian-v'k.nebih.ggghg weboldalon keresztiil eldrhet6 elektronikus
url ap (ANYK nyomtatv6ny) has zn tiattl al kotele s benyrij tani.

A bir6s6g a pert t6rgyal6son kivi.il bir6lj a el, a felek

bdnnelyik6nek k6relm6re azonban ttrgyalilst tart.
T6rgyal6s tarl|sa a keresetlevdlben kdrheto, ennek elmulaszt6sa rniatt igazol6snak helye nincs.

INDOKOLAS
Az rigyf6l 2018. m6jus 22. napjftn benffitott k6relm6ben a Beloukha Garden gyomirtrf permetez6szer
forgalornba hozatali 6s felhaszn6l6si enged6ly6nek a tagfilamok kozotti kolcsonos elismer6s6n alapul6
kiadds6t k6fie az engeddlyez6 hat6s6gt6l.

Az iigyfll a k6relernhez rnell6kelte az Ausztria illet6kes hatos6ga iital elkeszitett angol nyelvu drtdkel6
jelent6st 6s a 3698. szdmon 2016.6prilis 15. napj6n - a 1107/2009/EK rendelet szerint - kiadott
forgalomba hozatali enged6lyt (Beloukha Garden), illetve annak 2017. november 13. napj6n kiadott
m6dosit6srit.

novdnyvddo szerek engeddlyezdsdnek kozossdgi szabiiyairol a nottdnyvddd szerek forgalomba
hozataldr1l valamint a 79/117 EGK es a 9l/414/EGK tandcsi irdnyelvek hatdlyon kftiil helyezdsdr6l szdl6

A

I 107/2009/EK rendelet (tovdbbiakbqn: EK Rendelet) rendelkezik.

Az ijgyfll a kolcson<is elismer6si eljSr6s lefolytat6s6hoz 6s az engedllyokirat kiadhsithoz sziiks6ges
dokumentumokat benffitolta. Az EK Rendelet 40. cikk (I) bekezd,is a) pontja alapjdn az ugyanabba a
zonhbatartozo referencia tagillama
kolcsonos elismer6ssel 6tvehet6.

Az

- jelen esetben Ausztria

-

iltal kiadott enged6ly egy m6sik tag6llamban

engedelyezo hatoshg a dokumentumok drt6kel6se alapj itn megfllapitotta, hogy a Beloukha Garden

gyomirt6 permetezdszer a jelen hat6rozat rendelkezo rdsz6ben el6irt feltdtelek esetdn megfelel

a

jogszabhlyokban el6irt biztonsdgos felhaszn6l6s kovetelmdnyeinek.

Az engedelyezo hat6sdg az engeddlyokirat kiad6sakor az EK Rendelet 40-42. cikke, valamint a novdnyvddd
szerek forgalontba hozataldnak ds felhaszndldsdnak enged,llyezds,lrdl, valamint a nottdnyvddd szerek
csomagoldsdrdl, jel0l,!sdrril, tdroldsdr6l ds szdllftdsdrdl sz616 89/2004. (V.I5.) FVM rendeletnek
(tovdbbiakban: R.) az eljhrisra vonatkoz6 reszletszabiiyai alapjhn a rendelkezb reszben foglaltak szerrnt a
forgalomba hozatali 6s felhaszn6l6si enged6ly megad6s6r6l dontott.

o
o
o
Az

A beadott vizsg6latok alapjdn nem mrivelt tertiletekre adhato meg az enged6ly.
F6s szixinov6ny6llom6nyban tortdno felhaszniiitsirhoz tovibbi hat6konys6gvizsg|latok szriks6gesek.
A k6szitm6ny moha elleni felhasznil.itsa a nem el6gs6ges hat6konysdg miatt elutasit6sra kertilt.
engeddly drvdnyessdgi idej6r6l az EK Rendelet 32. cikk

engeddlyezo hatosdg.
5

(I)

bekezd6se alapjiln rcndelkezett az

-I 120 I 9. NEBIH
A nov6nlvddo szer oszt|lyozitsithoz az anyagok ds keverdkek osztdlyozdsdr1l, cfmkdzdsdrdl 6s
csomagoldsdrdl, a 67/548/EGK ds az 1999/45/EK irdnyelv m6dos[tdsdrdl 6s hatdlyon kfvill helyezdsdrdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet m6dos{tdsdr6l szol6 1272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az
6300 17 01

engeddlyezo hatos69.

A

cimkezesre vonatkoz6 rendelkez6s az EK rendelet 31. cikk (2) bekezd6s6n, a 65. cikkdn, valamint az
1107/2009/EK eurdpai parlantenti 6s tandcsi rendeletnelc a novdnyvddri szerek cfmkdzesdre vonatkoz6
kdvetelmdnyek tekintet,!ben tortdnd tdgrehajtdsdr6l szolo 547/2011/EU rendeleten alapul.

Az eltarthat6s6gi idor6l (felhaszn6lhatosdgi ido) ds az engedelyes nyilatkozata szennt v6llalt eltarthat6sdgi
idd feltiintetdsdrol a R. 30. S (l0) bekezddse alapjfn rendelkezett az engedelyezo hatos6g.
Az,,egyebkornyezetvddelmi eloir6sok" meghat6rozitstthoza2lg/2004 (V11.21.) es a 123/19g7.
Konndnyrendelet eloir6sait vette figyelembe az engeddlyez6 hat6sdg.

(f/il.

15.)

A

csomagol6si hullad6kok kezel6s6re, 6rtahnatlanitdsitra, a noydnyvddd szetel szennyezett
csonmgol\eszkoz-hullad,lkok kezeldsdrdl sz6l6 103/2003. (1X.11.) FVM rendelet el6irdsait sziiks6ges
alkahnazrri.

enged6lyez6si elj6r6si dijat a Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsagi Hittatal, ttalarnint a megltei
kormdnyhivatalok ntezdgazdasdgi szakigazgatdsi szert,ei elStt kezdentdnyezett eljdrdsokban fizetendd
igozgatdsi szolgdltatdsi dijak mdrtdklrdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatdsi dfj fizet,lsdnek szabdlyairdl
sz6l6 63/2012. (WI. 2.) VM rendelet I. mell,lkletdnek 8.5. pontja alapjfin 6llapitotta megaz engeddlyezo

Az

hat6s6g.

Az engeddlyez6 hat6s69hatdrozatffi a Netnzeti Eleltniszerldnc-biztonsdgi Hittatalrol szol6 22/2012 (II.29.)
Korm. rendelet 3. S (I) bekezd6s6ben, 6s a fdldmihel1stigyi hatdsdgi 6s igazgatdsi feladatokat elldt1
szervekkijeloldsdrdl szdl6 383/2016. (nI.I2.) Korm. rendelet 17. S (1) bekezdesenekd) pontjdban es a (2)
bekezddsenek a) pontjdban biztositott jogkor6ben eljhwa, az dltaldnos kozigazgatdsi rendtqrtdsrdl sz6l6
2016. evi CL. torvdny (a tovdbbiakban: Ah) 80. $ (l) bekezd,lsdnek 6s 8I . $ (f megfelel6en hozta.
A jogorvoslat lehetos6ge aztittr. ttq. $ Q) bekezd,lse, a kdzigazgatasi perrendtartasr1l szot6 2017. eyi L
tdntdny 12. S (1) bekezddse, 13. S (1)-(3) bekezddse, 29. S (1) bekezddse, 39. S (I) bekezdese ds 77. S Q)(2) bekezdese, tov6bbh a polgdri perrendtartdsril szol6 2016. 6vi CXXX. tdrveny 608. S, valunrnt az
elekn'onikus ilgyintezes ,!s a bizalnti szolgdltatdsok dltaldnos szabdlyair1l sz6l6 2015. evi CCXXII. tdrvdny
I. S 17. pont d) alpontja, 9. S 0 bekezdds a) pont aa) alpontja 6s b) pontja alapjhnbiztositott.

Budapest, 2019. m6rcius 6

Dr. Oravecz Mfrton
elniik
b

megbiz6s6bol:

Jordin Lhszl6
igazgatf
55

P.H.

Kapj a
1.

2.

Ugyf6l hazar kepviselete
Iratthr
(r04t20re.)
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