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A Nernzeti Élelmisre.lánc-biztorrsági Hivatal (a íol,ál:lliakban; NEnm;, rnint élelmiszerlárrc-felügyeleti
szerv, engedélyező hatóság a Sumi Agro Huttgary Kft. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.), mint ügyfél kérelnrére
irrdult hatósági eljárásbari meglrozta az a|ábbi

HATÁno ZAT oT.
Az engedélyező lratóság a Nissorun 10 WP (100 g/kg hexitiazox) atkaölő szer 04.2186]7-2l2O15. NPBIH
szátnú engedélyében foglaltaktól eltérő szükséglrelyzeti felhasználását a ferrti ügyfél kérelrnére lrazai
szójaterrrresztők szárrrára 37.505 hektáron takarmány és élelmiszer célra termesztett szójában, hazai
csemege kukoricaterrnesztők szátnára 28.050 hektáron friss fogyasztás, hűtőipari célra termesztett
csemegekukoricában és hazai cukorrépa terrnesztők szátnára 13.476 hektáron cukorgyártás célra
termesztett cukorrépában atkák ellen loldi pennetezés alkalrnazással

2020..június ]-től 2020. szeptenlber l-ig

enged élyezi.

A kérelmező termelői körének saiát.felel őss,égét,e ;

r Nissorun 10 WP fellraszrrállratő szőjábatr, cukonépában és csemegekukoricában növérryvizsgálat
alapjárr évi egy alkalornrnal a fitofág atkák kártételi küszöbéfiékének isrneretéberi 0,5 kg/ha dózisbarr
200-400 1/ha perrnetlével.

Szójában, csemegekukoricában, culorrépában előírásszerű fellrasználásrrál az élelrnezés-egészségügyi
r'árakozási idő 30 nap. A megengedett szennaradék lratárértéket az Eurőpai Parlament és a Tanács
3 9 6 / 2 0 0 5 /EK rendelete állapitja meg.
Csemegekulcoricában a liészítmátnyel kezelt nő,ényelr szárrésze, lel,ele élelmezési és talcartnányozási célra
nem használható.fbl!
A kezelt culcorrépa terüleíekt,ől származó répqfej taliarmányozási célra nem hasznátható!

Az érintett fellraszrrálók kötelesek a pernretezés időpond áró1 (a kezelés megkezdése előtt) tá.jékoztatni a
teruletileg illetékes rrövény- és talajvédelrni hatáskörberr eljáró konnányhivatalt.

A készítmény fellrasználásakor az engedélyokiratban rnegjelölt rnunkavédelmi óvórendszabályokat és
környezetrlédelrni előírásokat szigorúan be kell tartani.

A lratósági eljárás dija 450.000 Ft, arnelyet azigyfél köteles rrregfizetni.

J el en lratáro zat el 1 en keres etl evéIl el kő zi gazgatás i p er irrdítható.
A keresetlevelet a FŐvárosi Közigazgatási és Murrkaügyi Bíróságnak címezve a lratáro zat közlésétől
számitotí h anninc nap on b elül a X P g IH -he z kel| b enyúj tani.

A jogi képviselővel eljáró íél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a lrttp://an},k.nebih.gov.lrir weboldalorr keresztül elérlrető elektronikus
űrlap (ÁNYK nyorntatvány) haszn álatáv al kötele s Ueny"r1 tarri.
A bíróság a pert tárgyalásorr kívül bírálj a eL, a felek bánnelyikériek kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tarlása a keresetlevélben kérlrető. enrrek elmulasztása miatt igazolásrrak helye nincs.
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Indokolás

Az ügyfél 2019. decetnber 1]-én kérelrrret rryújtott be az etrgedélyező liatóságlioz a Nissorun 10 WP atkaölő
szer szükséglrelyzeti fellraszrrálá sára szőja-, csenregekukorica- és cukorrépa termesztők számára atkák ellerri
védekezéslrez.

Az engedélyező hatóság rrregvizsgálta akészitrnérry szükséghelyzeti felhasználásának irrdokoltságát.

Az errgedélyező lratóság eljárása során rnegállapította, lrogy a Magyarországon nrár engedélyezett ferrti
nörlényrlédő szer szükséglrelyzeti felhasználási kérelrrre szója, csemegekukorica és cukorrépa kultúrábarr
engedélyezett akaricid készítrnények lriányában az adott növényvédelrni helyzetben indokolt.

Az Európai Parlament és Tanács nör,ényvédő szerek forgalornba hozaíalátől szóló 1l0712009lEK rendelet
53. cikke alapján külörrleges körülrnérryek ferrnállása esetén atagállamok iridokolt esetbetl legfeljebb 120
napra engedélyezlretik rrövérryr,édő szerek korlátozott és ellenőrzött felhasználását szolgálő forgalornba
hozata|át.ha ez az irrtézkedés olyarr veszély rniatt szükséges, anrely más ésszerű eszközzel nenr hárítható el.

A igazgatási szolgáltatási díjának meglratároz ása az 1107l2009lEK rendelet 7 4. clkkétr, valamint a Nemzeti
Elelmiszerlánc-bizlonsági Hivalal, yalaminí a ntegllei kormáryúil,atalok mezőgazdasági szakigazgaíási
szeryei előtt kezdemén)lezeíí igazgatósi szolgáltatási díiak mérlékéről, yalamirlí az igazgatási szolgáltatási
díj fizetéséltelrszabályaü,ól szóló 63/20]2. (VII. 2.) VM rendelete 8.]3.2. pontián alapul.

Az engedélyező hatósághatározatát a Netnzeti Élellniszerlánc-biztonsági Hillatalról szóló 22/20I2. Q]. 2g )
Korm.. rendeleí 3 § (1) bekezdésében, a 38312016. (XII. 12.) Konn. rerrdelet 17. § 1) bekezdésérrek d)
porrtj áb an bizto sított j o gköréb err elj árva hozta.

Határozatotnat az általárros kőzigazgatási rerrdtarlásról szóló 2016. évi CL. törvérry (a továbbiakban: Ákr,)
80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.

Aközigazgatási per irrdításának lehetőségéről az Á|<r.114. § (1) bekezdése, a közigazgatásiperrendtartásról
szÓlŐ 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése,29. § (1) bekezdése,39. § (1)
bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári penendtaftásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
608. §, valarnint az elektronikus ügyintézés és a bizalrni szolgá|tatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvérry 1.§ 17. porrt d) alpontja,9,§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontjaalapján
adtam tájékoztatást.

Budapest, 2020, fehruár 24.


