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A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint

elsófokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, és mint
zonális átvevö tagállam engedélyezó hatósága (a továbbiakban: engedélyezö hatóság), a Belchim Crop
Protection Hungary Kft. (1I24 Budapest, Jagelló út 14.) által képviselt Belchim Crop Protection NV/SA
(Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium) ügyfel kérelmére - az Egyesült Királyság, mint zonális
értékeló tagáilam âltal elvégzett értékelésre alapozva - a Faxer gombaöló permetezószer forgalomba

hozatali és felhasználási engedélyének kiadása tángyáhan indult hatósági eljárásban meghozta az aláhbi

HATÁRO ZATOT:

Az

engedéIyezó hatóság a Faxer gombaölö permetezószer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyét a benyújtott dokumentációk értékelése alapjân az alâbbiak szerint adja ki:
1.

A növënyvédï szer engedélyokirat øzonosítdsi ødatui:

szdmø:
1.2. Növényvédö szer neve:
1.3, Engedélyokirøt érvényessége:
1.4. Engedélyokírat tuløjdonosa:
1.1. Engedélyokìrøt

04.211954-l/2018

NÉnfff

Faxer
2022. november 30.

Belchim Crop Protection N.V.
Technologielaan 7 B
Belgium

1,5. Engedély tulajdonos hazai

képviselõje

-1

840 Londerzeel,

Beichim Crop Protection Hungary Kft.

II24 Budapest,Jagelló út

14

Tel: +36-1577 5284
Tel./Fax (23) 338 521
hungary@belchim.com
2.

A növényvédõ

szer sdstøi:

2.1. Növényvédí szer gyártójø:

Phyteurop
53 rue Raspail
9259 4 Levallois-P erret

3. Növényvëdõ szer

edex,

F

r

anciaorszâg

gombaöló permetezószer

2.2, Növényvédí szer rendeltetése:
2.

C

EC

formulácíója:

-

emulzióképzó koncentrátum

2.4. Növényvédö szer összetétele

2.4.1. hatóanyag
ISO név

prokloráz

CAS szám

67747-09-5

t
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3.

IUPAC név

N-propil-N- [ 2 - (2, 4, 6 ariklórfenoxi) etilJ
ímidazo l- I -karboxamid

tiszta hatóanyag részaranya

4s0

technikai ható anyag

min.970 g/kg

sp

ecifi kációj a

gr

Minõs égi követelmények
3.

l. Hatóanyag tartalom
40,5 + 2,0 oÁ (m/m)

prokloráz (HPLC/UV)

3.

2. Fizikai-kémiai tulaj dons ágok.

t áj

éko zt at ó j eII e gä adarok

;

Meg kell felelnie az,,EC" formuláció FAO
követelményeinek
m

e

gj el en

súrúség

és

: narancs

sár

ga színú, âtlâtszó fo I yad ék

(20'C): 7,lI gl

cm3

pH (1%-os emulzió):5,2
lobbanáspont: 71oC

felületi feszültség (20oC,O,Zo/o-os emulzió): 43 mN/m
dinamikai viszkozitás (40'C): 16,3 mPa.s
tartós habképzódés (1,4 o/o-os emulzió,

I perc): 8 ml

4. Felhasználásra vonatkouí el6írások:

Kultúra

Károsító

Oszi és tavaszi
bitza, rozso

tritikálé

Kezelések
maximális
számt

Két

Dózis

Permetlé

A kezelés ideje

kezelés

(Vha)

(Vha)

(fenológiai
állapot szerint)

közt eltelt
minimális
idótartam
(nap)

Szárbaindulástól
(BBCH 30)

szeptóriás

levélfoltosság,
szártörógomba

1,0

300-400

kalászhányás

végéig
(BBCH se)

Elóírt növényvédelmi technolégia
Kalászosokban a permetezést elórejelzésre alapozva, megelözö jelleggel, de legkésóbb az elsö tünetek
kialakulásakor kell elvégezni. A készítményt egy alkalommal lehet kijuttatni szátrtörö gomba ellen
szárbaindulás kezdete (BBCH 30) és két nóduszos állapot (BBCH 32) között, szeptóriás levélfoltosság
ellen szárbaszökkenéstól (BBCH 30) kalászhányás végéig (BBCH 59).
Felszívódó hatású készítmény.
Hatásmechanizmus:
Prokloráz: szterol bioszintézis gátló (FRAC kód: 3)

Légi kíj uttøtds

:

nem engedélyezett.
2
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5. A növényvédö szer emberre, dllatrø, környezetre vøló veszélyessége és s bìztonsdgosfelhasználdsánøk
elöírdsøi:
5.

1. Veszélyjelek, osztályozás

5.

L 1. Veszélyességí

tuløjdonságok:

mlttkg

A készítmény p.o. LDso értéke (patkányon):

1796

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifej ezetten veszélyes

Méhveszélyesség:

nem jelölésköteles

M,lhv

e s z,!

ly es s é g t oxi ci t ás

nem

ølapj án* :

Méhvesz éi ly es s é g ko ckáz atbecs I és alapj án* :
T

íim eszélyességi besorolás

jelölésköteles;

nem jelö|,ésköteles

nem jelölésköteles

:

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008/EK rendelet ølapjdn:

GHS piktogram:

I
a

Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztetí mondstok / H-mondatok:
IJ302
H304

H3t7
H318
H332
TI336

H400.
H410

Lenyelve ártalmas.
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Allergiás bóneakciót válthat ki.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Belélegezve ártalmas.
Áhosságo t v agy szédülést okozhat.
Nagyon mérgezo avízi élóvilágra.
Nagyon mérgezö avízi élövilâgra, hosszan tartó károsodást okoz.

O v ínté zke d é s r e v o n

P26t
P280
P301 + P310

P302+P352
P304 + 340
P305 + P351 +
*

øt k o zó m o n d øto k

/

P -mond atok :

Kerülj e a gözök/ gárzoW permet belélegzését.
Védókesztyú, védóruha, szemvé dö I arcv édö hasznâlata kötelezó.

LENYELÉS ESETÉN: Azowtal forduljon TOXIKOLÓCnI KÖZPONTHOZ
/orvoshoz
HA BÓRRE KERÜL: Lemosás bö vízzel.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegóre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
SZEMBE KERULES ESETEN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott

Címkén nem feltüntetendó adat
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P338
P308 +P313
P403+P233
P391
P405
P501

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
Expozíció vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellátást kell kémi.
Jól szellözö helyen tárolandó. Húvös helyen tartandó.
A kiömlött anyagot össze kell gyújteni.
Elzërva tárolandó.
A hrtalom/csomagolás elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
szëtllítë.s szükséges.

Kie gés zítõ veszélyes sé gi info rmúció :

EUH401 Az ernberi egészség
kell tartani
5.

2. Külö nleges S -mo ndøto k:

SP1

SPe 3
SPo2

5.

és a környezet veszéIyeztetésének elkerülése érdekében be

a hasznëúati utasítás elóírásait.

A növényvédó szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze avízeket! A
berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdasâgban
vagy az utakon levó vízelvezetókön keresztül való szennyezódést!
A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektól 10 m távolságban tartson meg egy
kezeletlen biztonsági övezetet!
Hasznâlat után minden védöruházatot ki kell mosni!

3. Egyéb környezetvédelmí el6írások:

Az

ivóvízbénisok belsó védóterületén felhasználni tilos, külsó védóterületen és
külön engedély ezéstó I függöen használható.

a

hidrogeológiai

védó övezeten belül

5.4. Várakozdsi idök:
5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási
5 . 4.

2. E I e lmez,ë

s - e g,é s z s é gü

gyi

v

idö: 0

nap

ar ako z á s i i dó ;

kultúra

várakozási idó

Ószi és tav aszi biza, tritikárlé, rozs

5.

35 nap

5. Munkaegészségügyí óvórendszøbályok:
E I ó ké s z í t ó lcn e

k:

védóke sztyú, védóruh a, szen/

Kijuttatóløtak: védókesztyú, védóruha

ar cv

édö

(zátrt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azornal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsósegélynyujtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.
5. 5.

2. Elsósegélynyújtás, terápia.

Szembe jutás esetén a szemet
azornal, b ö v ízzel, le galább I 5 -20 p erci g öb lö getni.
Lenyelés esetén, ha a sérült tudatëniú van, a szâjât vizzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vizzel itatni,

Bónel való érintkezés esetén abörtbö vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
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orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni

!

Terápia:ld. általános eljárás, tüneti megfigyeló kezelés
E I lenany

6.

ag: specifikus antidótuma nincs

A növényvédö szer kiszerelése, csomagolása:

6.1. Kiszerelés t,lrfogata és anyaga:

Kiszerelés térfogata:
C

somagoló szet any aga'.

5 liter

HDPE/PA

7. A növényvédõ szer eltarthøtósága:
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megörzi.
Tá4ékoztató adat: A gyârtó ëúralvâllalf eltarthatóságiidö 2 év.

8. Forgølmøzásì

køtegória: I.

A növényvédö

szer csak az engedélyokirat rendelkezéseit tartalmazo, jóváhagyott címkeszöveg alapján
elkészített címkével kerülhet forgalomba.

Az

engedélyezési eljárás
megfizetni.
ár o zat

díja 1.500.000 Ft, amelyet az ug¡rfél köteles a kibocsátott szëtmla alapjëtn

éllel kö zi gaz gatâsi p er indíth ató.
A keresetlevelet a Fóvárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen végzés közlésétól
szëmtítottharminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlânc-biztonsági Hivatalhoz (atovábbiakban: NÉUU¡
kell benyújtani.
J

el

en hat

ellen

k ere s etl ev

A jogi

képviselóvel eljáró féI, valamint belföldi székhellyel rendelkezó gazdâlkodo szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http :/¡'anyk.nebih. gor.'.hu weboldalon keresztül elérhetó elektronikus
úrlap (ANYK nyomtatvány) haszná"latëyal köteles benyújtani

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére

azonban lirgyalâsir Árt.
Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhetó, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLAS

Az ügyfél képviselete 2016. március 11. napjân ill. 2017. március 30. napján benyújtott kérelmében

a

Faxer gombaöló permetezúszer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének kiadását kérte az
engedélyezó hatóságtól a zonáäs értékelö tagëilam, az Egyesült Királyság értékeló jelentésére ill. az
osztrátk engedélyezö hatóság által BAES-PSM-2OI7-0096 szâmonkiadott engedélyére hivatkozva.

A

növényvédó szerek engedélyezésének közösségi szabáiyairól a növényv,ldó szerek forgalomba
hozqtaláról valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséról szóló
1 I 0 7/2 0 0 9 /EK rendelet (tovåbbiakban : EK Rendelet) rendelkezik.
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Az ügyfél az EK rendelet 33-37. cikke szennti

eljárás részeként a kérehnet vizsgëló tagá,llam ätal
elkészített értékelö jelentés kiadását követóen a magyarországi engedély megadására nyújtott be kérelmet
az engedélyezó hatósâghoz. Az EK Rendelet 33. cikke szerinti adatokat az értékelö tagállamhoz történo
benyújtással egyidejúleg Magyarorszâ5, mint átvevö Tagëilam,20l4. március 27-én kapta meg.

Tekintettel ana, hogy az ét'tékelö tagállam nem javasolta engedélyezésre a készítmén5rt., az ügyfél
pótlólagos adatokat nyújtott be az engedélyezö hatóságnak.

Az

engedélyezö hatósâg az Egyesült Királyság értékeló jelentése, a benyújtott dokumentâció, és más
érintett tagállamokban kiadott engedélyek figyelembe vételével megállapította, hogy fennâllnak az
engedély kiadásának az EK Rendeletben meghatározott feltételei.

Az

engedélyezö hatósëtg az EK Rendelet 36. cikk (2) bekezdése és 37. cikk (4) bekezdés, valamint a
növényvédó szerekforgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséró1, valamint a növényvédó
szerek csomagolásáróL, jelöléséró1, tárolásóról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendeletnek (a
továbbiakban: ,R.) az eljëtrâsra vonatkozó részletszabâlyai alapjátn a rendelkezö részben foglaltak szerint a
forgal omb a hozatali és felhasznál ási en ged ély me gadátsáró I döntött.

Az

engedély érvényességi idejéröl az

EK Rendelet 32. cikk

(l)

bekezdése alapjân rendelkezett az

engedélyezö hatóság.

A

növényvédö szer osztëlyozëtsëthoz az anyagok ,ás keverékek osztályozásáróL, címkézéséról és
csomagolásóró|, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséró\,
valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK rendeletet vette figyelembe az
engedélyezó hatóság.

Az ,,egyéb környezetvédelmi elóírások" meghatározâsáthoz a 219/2004 (ï/II. 21.) és a 123/1997. (WI. 18.)
K o r m ány r end e I e t el ó írás ait vette fi gyel emb e az engedély ezó ható ság.

Az

eltarthatósági idóról (felhasználhatósági idó) és az engedélyes nyllatkozata szerint vâllalt
eltarthatósági idó feltüntetéséról a,R. 30. ç (10) bekezdése alapjátn rendelkezett az engedélyezö hatóság.

A

EK rendelet 31. cikk (2) bekezdésén, a 65. cikkén, valamint az
1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédó szerek címkézésére vonqtkozó
címkézésre vonatkozó rendelkezés az

kottetelmények tekintetében történó végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten alapul.

engedélyezési eljárási díjat a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vqlamínt a megtei
kormányhivatalok mezógazdasági szakigazgatási szervei elótt kezdem,ényezett eljárásokban fizetendó
igazgatási szolgáltatási díjak m,árt,ákéróL, valamint az igazgatási szolgóltatási díj fizetésének szabályairól
szóló 63/2012. (try. 2.) VM rendelet I. mell,ékletének 8.5. pontja alapjân älapífotfameg az engedélyezó

Az

hatóság.

A

csomagolási hulladékok kezelésére, ítrtalmatlanítâsëtra, a növényvédó szercel szennyezett
csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséról szóló 103/2003. (IXI1.) FVM rendelet elóírásait szükséges
alkalmazni

Az engedélyezö hatósâghatënozafëú a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (1L29.)
Korm. rendelet 3. S (I) bekezdésében, és a földmíívelésüg,ti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséröl szóló 383/2016. (XII.I2.) Korm. rendelet 17. S (1) bekezdésének d) pontjában és a
(2) bekezdésének a) pontjában biztositott jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás ,és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törv,ány (a továbbiakbøn: Ket.) 7L S (1)
bekezdésének és a 72. $ -ának megfelelóenhozta.
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a Ket. 100. S (1) bekezdés e) pontja, 100. $ (2) bekezdése és a 109. $ (l)
0

A jogorvoslat lehetösége a
bekezdés a) pontja, a lrözigazgatási peruendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. S (I) bekezdése, 13. $
Q)-(3) bekezdése, 29. S (l) bekezdése, 39. $ (I) bekezdése, 77. S (D-Ø bekezdése, továbbá a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. S-a, valamint az elelctronikus ügyinté2,ës ,ës a bizalmi
szolgáltatásokáltalános szabályairól szóló 2015. évi CCXXIL Tönény 1.$ 17. pont d) alpontja,9.S (I)
bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapjárn biztosított.
Budapest, 2018. május 30.

Dr. OraveczMârton
elnök
nevében és megbízërsából

:
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