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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Élelmiszerlánc
Hivatal
Növény-,, TalajTalaj és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatóság

TÁRGY: Mistral gyomirtó
permetezőszer
zer forgalomba hozatali
és felhasználási engedélyének
módosítása

ÜGYINTÉZŐ: Csete Eszter, Lázár Nelli
HATÁROZATSZÁM: 04.2/6418-11/2012.
OLDALAK SZÁMA: 5 oldal
MELLÉKLET: -

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
biztonsági Hivatal, mint élelmiszerlánc-felügyeleti
felügyeleti szerv (a továbbiakban:
engedélyező hatóság) a Makhteshim Agan Hungary Zrt.
Zrt (1037 Budapest, Montevideo u. 6.) által
képviselt Feinchemie Schwebda GmbH.
GmbH (Strassburger Strasse 5, D-37269
37269 Eschwege, Németország)
Németország
ügyfélnek a Mistral gyomirtó permetezőszer
permetez
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének
módosítása tárgyában benyújtott kérelmére meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:
Az engedélyező hatóság a Mistral gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló 02.5/651/2/2008. MGSZHK 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 tulajdonosi és gyártói adatai:
adatai
1.1. Az engedély tulajdonosa:

Feinchemie Schwebda GmbH.
Strassburger Strasse 5
D-37269 Eschwege
Németország

1.2.Az engedély tulajdonos hazai
képviselete:

Makhteshim Agan Hungary Zrt.

1.3.A készítmény gyártója:

Feinchemie Schwebda GmbH

1037 Budapest, Montevideo u. 6.

Németország
1.4.A hatóanyag gyártója:

Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Northern Industrial Zone, Ashdod, Izrael
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II. Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
7. A növényvédő szer emberre, állatra, környezetre való veszélyessége és a biztonságos
felhasználásának előírásai:
7.1 Veszélyességi besorolás:

N

Xn

Veszélyjel:
környezeti veszély
1006 mg/kg

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon):
Vízi szervezetekre való veszélyesség:
Méhveszélyesség:
Tűzveszélyességi besorolás:

ártalmas

kifejezetten veszélyes
nem jelölésköteles
nem jelölésköteles
(E tűzveszélyességi osztály)

R-mondatok:
R 22
R 36
R 43
R 50/53

Lenyelve ártalmas
Szemizgató hatású
Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást
okozhat

S-mondatok:
S2

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 13

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó

S 20/21

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad

S 24/25

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 29

Csatornába engedni nem szabad

S 35

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell

S 36/37/39

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. ha lehetséges, a címkét meg
kell mutatni
A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni

S 57
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7.2 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 2

A felszín alatti vizek védelme érdekében nem alkalmazható különösen érzékeny felszín
alatti vízvédelmi területen!

SPe 3

A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg
egy nem permetezett biztonsági övezetet!
A nem cél-növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterülettől
5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

7.3. egyéb környezetvédelmi előírások:
Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai
védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
III. Az engedélyokirat 9. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
9. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak (II. forgalmi kategória esetén): növényvédelmi
védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg vagy arcvédő, védőlábbeli
Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és kijuttatóknak (III. forgalmi kategória esetén): védőkesztyű,
arcvédő/védőszemüveg
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás (lásd: általános eljárás) után orvosi, intézeti ellátást kell
biztosítani.
Elsősegélynyújtás, terápia: Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani.
Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a
sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Terápia: általános megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs
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IV. Az engedélyokirat 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
10. Forgalmazási kategória: 90 g-os kiszerelés felett: II.
90 g-os kiszerelésben, ill. az alatt: III.

V. Az engedélyokirat 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
12. Az engedély érvényessége: 2017. december 31.
VI. Az engedélyokirat az alábbi, 13. ponttal egészül ki:
13. A növényvédő szer kiszerelése:
13.1. a kiszerelés térfogata/tömege:

5 g, 50 g, 250 g, 0,5 kg, 1 kg, 5 kg

13.2. a csomagolószer anyaga: papírtasak, papírdoboz, polietilénnel bélelt papírzsák

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.
Jelen eljárás díja 250.000.- 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 (továbbiakban: NÉBIH) elleni kereset
indításával.
A keresetlevelet (3 példányban) a NÉBIH-nél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc
napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.
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INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2012. december 19.
Dr. Oravecz Márton
elnök
nevében és megbízásából:

Jordán László
igazgató
P.H.
Kapja:
1. Engedély tulajdonos hazai képviselet
2. Irattár
(385/2012)
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