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Tórgy: AD Contact segédanyag forgalomba
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módosítása
Ügyintéző: Henézi Ágnes/ Talabér Cecília
Oldalak szóma: 5 oldal
Me llé klete k : Forgalomba hozatali és

felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatalo mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a

továbbiakban: engedélyező hatóság), a UPL Europe Ltd (The Centre, Birchwood Park,

Warrington, WA3 6YN, Egyesült Királyság) ügyfélnek az AD Contact segédanyag forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének módosítása íárgyában benyújtott kérelmére meghozta az

alábbi
HATÁRO ZATOTZ

Az engedélyező hatóság az AD Contact segédanyag forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének megadásáról szóló 04.2l3789-tl2012 XnnrU számú határozatát egyéb

rendelkezések változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

módosítja:

Az engedélyokirat I. pontja helyébe az alábbi szövegrész Iép:

1. A készítmény engedélvokirat azonosítási

1. 1. EngedéIJ,okirat siáma:

1.2. Készttttény neve:

1. 3. E nge dé lyo kírat é rvé nyessége :

1. 4. E ngedéIyo kírat tulaj do n o s a :

1, 5. Engedélyokirat tulajdonos hazai
képviselője:

I Az engedélyokirat 2. pontja

2. Akészítmény adatai:

2. 1. Készítmény gáraőja:

2. 2. Készífrnény rendeltetése :

2. 3. Ké színnény fo rm ulációj a :

adatai:

04.2l378g-1l20t2 Nnnm

AD Contact

2022.július 31

UPL Europe Ltd
The Centre Birchwood Park, Warrington,
WA3 6YN
Egyesült Királyság

UPL Europe Ltd
Egyesült Királyság
§egédanyag

vízoldható folyékony készítmény (SL)
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2. 4. Kés zítmény ö s szetéte Ie :

2.4.1. Hatóanyag ISO n6, etoxilált zsíralkohol
CAS szám 68551-08-6

tiszta hatóanyag részaránya 90 oÁ m/m etoxilált zsíralkohol

ru Az engedélyokirat 5. pontja helllébe az alábbi szöyegrész lép:

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra
vonatkozó előírások:

5. I. Veszélyességi besorolás:

5. ]. ] . Veszéblesséqi tula_idonsáqok

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

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhveszélyesség:

Tűzveszélyességi besorolás :

5.],2. Veszéhlességi besorolás a ]272/2008 EK rendelet alap.ián

GHS
Piktogram

Figyelmeztetés: Veszély

Figlelmeztető mondatok / H-mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

óvínté zke dé sr e v o n atk o zó m o n d ato k / p-m o n dat o k :

1000-2000 mg/ttkg

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

P102
P270
P280

Gyermekek től elzárv a tartandó.
A termék hasznáIataközben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Védőkesztyű v édőruhalszemvédő/arcvédő hasznáIata kötelező.

P305+P351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízze|, Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldhatő. Az öblítés
folytatása.
Azonnal fordulj on TOXIKO LOG IAI KOZP ONTHOZ v agy orvo shoz.
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba
szállítás szükséges,

P310
P501

§ E-=l\'rlr 
-\!tr-r E:-
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Ki e g é s zít ő v es zé Iy es s é g i i nfo rmác ió :

EuH401 Az emberi egészség és a környezet veszé|yeztetésének elkerülése érdekében be
kell tartani ahasználati utasítás előírásait

Kü lönleges S -m ondato k :

SPl A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vízeket!
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a

gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresáül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson

meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.2. Vúrakozási idők:
5.2. ]. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

S.2.2. Életmezés-egészségügyi l,árakozási idő: afelhasznált készítményre vonatkozó előírás
szerint

5. 3. M u n kaegé szségü gyí óv óre n dszab áIy o k :

5. 3. 1, Eg,éni l,é dőfel szerel é s

5,3.1.1, Eg,éni yédőfels:et,elés előkés:ítőlorck és .felhasználóhlak: vegyi anya9 (freccsenés,

permet) átbocsátással szemben korlátozott r,édelmi képességű (6-os típusÚ)

védőruha. nör,ényr,édelmi (permetező) védőkalap. vegyi anyag cseppek.

freccsenés, aeroszol/permet elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő.

vegr.i anl.agoknak ellenálló (3. l,édelmi osztáll,ú) védőkesztyű. r,édőlábbeli.

Amennyiben az AD CONTACT permetezési segédanyag felhasználásakor alkalmazott

nöl,én.vr,édő szerre előírt egl,éni r,édelem fentieknél magasabb védelmi szintű, és légzésvédő

eszközhaszná|ata is szükséges. értelemszerűen azt kell alkalmazni.

5.3.2. Elsősegélynyujtás, terápia; általános eljárás, tüneti-megfigyelő kezelés, illetve az

alkalmazott növényvédő szer szerint

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

5.4. Egléb környezetvédelmi előíráso k :

Az ivővizbazisok védőteruletén felhasználni tilos, külső védőteniletek és a hidrogeológiai

védőövezeten belül külön engedélyezéstől fiiggően használható.

IV Az engedélyokirat 7. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

7. A készítmény eltarthatósága:
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.
Tájékoztatő adat: A gyártő által vállalt eltarthatósági idő: 3 év

Az engedély módosítási eljárás díja 75,000 Ft, amelyet az ngyfél köteles a kibocsátott szám\a

alapján megfizetni.
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A határozat jogerőre emelkedését követóen gyártott tételek a jelen haténozat alapján készült és
jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A már raktáron lévő készleteteket a
haíározat alapján elfogadott kiegészítő címkével kell ellátni. A megváltozott termékcímkét és a
kiegészítő címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás
céljából.

A határozat ellen kőzigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs.

Jogszabálysértésre hivatkozással a határozaí bírósági felülvizsgálata kérhető, a határozat

közlésétől számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és

Munkaügyi Bíróságnak kell cimezní, de a Nemzeti Elelmiszer|ánc-biztonsági Hivatalnál kell
benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A jogi képviselővel eljáró fél. valamint belfoldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szewezet a

keresetlevelet elektronikus úton. a http:llanyk.nebih.gov.hu weboldalon keresáül elérhető

elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja e|, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást

tart. Tátgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye

nincs.

INDOKOLÁS

Az ngyfél 2014. október 6. napján kelt kérelmében az AD Contact segédanyag forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyében a tulajdonos névének változatását kérte az engedélyező

hatóságtól.

Az ügyfél 2014. október 16. napján az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelmében az AD
Contact segédanyagnak az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és

csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az ]907/2006/EK rendelet módosítósáról szóló ]272/2008/EK rendelet
(CLP rendelet) szerinti besorolását kérte az engedélyező hatóságtól.

Továbbá az ngyfél 2017. június 12. napján benyújtott kérelmében az AD Contact segédanyag
forgalomba hozatali és felhasználási engedélyében a tulajdonos hazai képviselőjének törlését

kérte az engedélyező hatóságlól.

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása

megfelel a vonatkozó j ogszabályi előírásoknak.

Egyuttal az engedélyezó hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján módosította a forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyokirat 2. pontját.

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerekforgalomba hozataláról, valamint a 79/I l7/EGK és

a 91/4]4/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló ]]07/2009/EK rendelet ( a
továbbiakban: EK rendelet) 45. cikkelye alapján, illetve a növényvédő szerek forgalomba
hozatalának ésfelhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,
jelaléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet ( a továbbiakban: R.)
egyes, az eljárásokra vonatkoző részletszabá|yai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint

határozott,

A növényvédő szer osztá|yozásához az anyagok és keverékek osztályozásóról, címlcézéséről és
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az ]999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül
helyezéséről, valamint az ]907/2006/EK rendelet módosítósáróI sző|ő 1272/2008/EK rendeletet
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vette figyelembe az engedélyező hatóság,

Az eltarthatósági időről (felhasználhatósági idő) és az engedélyes nyilatkozaía szerint vállalt
eltarthatósági idő feltüntetéséről a R. 30. § (10) bekezdése a|apján rendelkezett az engedé|yező

hatóság.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az EK rendelet 65. cikkén, valamint az EK rendeletnek a

nötényl,édő szerek címkézésére tlonaíkozó követelmények tekintetében íöríénő t'égrehajíásáról

szőlő 5 4 7 / 2 0 ] ] /E(] rende l eten, továbbá a R, 3 0. § -án alapuI.

Jelen eljárás díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hit,atal, valamint a megllei

kormányhil,aíalok mezőgazdasági szakigazgatási szeryei előtt kezdeményezeít eljárásokban

.fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, yalamint az igazgatási szolgáltatási díj

.fizetésének szabályairót szóló 63/20I2. (VII. 2.) VM rendeler 1. melléklet 8.10.I.2. és 8.11, pontja

al apj án került megáll apításra.

Az engedélyező hatőság határozatáí a Nemzeti Élnl-irrnrlánc-biztonsági Hil,atalról szóló

22/20]2. (II 29.) Korm. rendelet 3. § (]) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabált,airól szÓIÓ 2004. éyi CXL.

tönény (a tot,ábbiakban; Ket.) 7]. § (]) beke:désének és a 72. § (]) bekezdésének megfelelően

hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a Ker, 100. § (]) e) pontja alapján került kizárásra. a bírósági

felüli,izsgálat lehetőségéről szóló tájékoaatás aKet. 100. § (2) és 1()9. § (])bekezdésén alapul.

Budapest. 2017. szeptember 5.

Dr. Oravecz Márton
elnök

nevében és megbízásából

Ügyfél engedélyezéssel megbízott kapcsolattartója (Dr. Imrei Zoltán, I I24 Budapest,

Fodor u. 3 j.)

Irattár QI7|20I1 .)
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2.

Kapja:
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Nemzeti Élehiszerlánc-biztonságl Hivatal
Növény-, Talaj, és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

x 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
8 1/309-1000

E-mail : nti@nebih.gov.hu; ppp.reeistration@nebih.gov. hu

www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HDZATALI ns rErHAsZNÁrÁsl
ENGEDu.,yoxrRAT

1. A készítmény engedélyokirat azonosítási adatai:

1, 1. Engedélyokirat szdma:

1.2. Készítmény neve:

1. 3. Engedélyokirat érvényess;ége :
i

1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:

1. 5. EngedéIs,okirat tulajdonos ltazai
képviseIője:

2. Akészítmény adatai:

2. 1. Késintén1, g,ánója:

2. 2. Készítmény re ndeltetése :

2. 3. Ké szítm é ny fo rm ulác iój a :

2.4. Készítmény összetétele :

2.4.]. Hatóanyag ISO nél,

CAS szám

tiszta hatóanyag részaránya

3. Az előírt minőségi követelmények:

3. l, Hatóanyag tartalom

3, ]. ]. etoxilált zsíralkohol

3. 2. Fizikai-kémiai tulaj donságok:

Táj é kozí aí ó j el l e gű adat ok:

3.2.I. Sűrűség (20 " C):
3.2.2. pH (1%-os oldatban):

3.2.3. Viszkozitás:

04.2 l 37 89 -1 l 2012 NnnrH

AD Contact

2022. jútius 31

UPL Europe Ltd
The Centre Birchwood Park. Warrington,
WA3 6\,N
Egl,esült Királyság

UPL Europe Ltd
E_eyesült Királyság
segédanl,ag

r,ízoldható folyékony készítmény (SL)

etoxilált zsíralkohol
68551-08-6

90 oh m/m etoxilált zsíralkohol

90,0 + 2,5 oÁ (n/m)

Meg kell feleljen az ,,SL" formuláció FAO
követelményeinek.

Megj el enés : Ti szta, mozgékony, szapp anszagu folyadék

I,022 glcm3

5-7
79.5 mPa.s

4. A készítmény felhasználására vonatkozó előírások:
1
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Felhasználható posztemergens (állományban alkalmazhatő) gyomirtó szerek hatásfokozására 0,1 oÁ-os

koncentrációban.

Előírt növényvédelmi technológia:

A permetlé készítésekor a habzás elkerülésére először a permetlé tartál5n 2l3-áig fel kell tölteni vízzel,
majd a keverés megindítását követően az adott gyomirtó szert vagy gyomirtó szer kombináciőt, ezt

követően pedig az ,\D Contact segédanyagot kell bekevemi a permetlébe. Ezután lehet a permetlé tartállfr,

telj esen feltölteni vizze|.

Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

5. Az emberre, á|latra, környezetre való veszélyességre és
vonatkozó előírások:

5. 1. VeszéIyességi besorolús:

5. ] . ] . Veszéblesséqi tula.i donságok

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

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

Méhveszélyesség:

T űzl eszélyességi besorolás :

5.].2. Ves:éb,esséqi besorolás a ]272/2008 EK rendelet alaD.iár,l

a biztonságos felhasználásra

1000-2000 mg/ttkg

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

nem jelölésköteles

GHS
Piktogram

Figyelmeztetés: Veszély

Figl e lme ztető mo n dato k / H-m on dato k :

H302 Lenyelve ártalmas.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

óvínté zke dé s re v o n atko zó m o n dato k / p -m o n dat o k :

Gyermekekt ől e\zárv a tartandó.
A termék haszná|ataközben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Védőkesztyil/ v édőruha/ szemvédő/arcvédő hasznáIata kötelező.

P305+P351+338 SZEMBE KERÜLES esetén: Több perci gtartő óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldhatő. Az öblítés
folytatása.
Azonnal fordulj on TOXIKO LÓC IAI KÖZP ONT HOZ v agy orvo shoz.
A tartalom/ edény elhelyezése hull ad ékként : veszélyes hull adéklerakób a
szállitás szükséges.

Kiegészítő veszéIyess égi informdció :

P102
P270
P280

P310
P501

# E==]§" rlr }gE E:-
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EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszé|yeztetésének elkerülése érdekében be
kell tartani ahasználati utasítás előírásait

Kü lö n le g e s S -m o n d ato k :

SPl A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szelrnyezze a vizeket|.
A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a

gazdaságbanvagy azutakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson

meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

5.2. Vdrakozási idők:
5,2. ]. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

5,2.2. Ételmezés-egészségügli l,árakozási idő; a felhasznált készítményre vonatkozó előírás szerint

5.3. Munkaegészségügli óvórendszabályok:

5. 3. l. Eg,éni yédőfel s:ere l é s

5.3, ]. ]. Eg,éni yédőfels:et,elés előkés:ítőknek és .felhas:nálóhlak: vegyi anyag (freccsenés, permet)

átbocsátással szemben korlátozott r,édelmi képességű (6-os típusú) védőruha.

növényvédelmi (permetező) védőkalap, vegyi anyag cseppek. freccsenés. aeroszol/permet

elleni (3-as jelölésű) védőszemüveg vagy arcvédő. vegyi anyagoknak ellenálló (3. védelmi

osztállú) r,édőkesztlú. l,édőlábbeli.

Amennl,iben az AD CONTACT peűnetezési segédanl,ag felhasználásakor alkalmazott növény,védő szerre

előírt egyéni r,édelem fentieknél magasabb r,édelmi szintű, és légzésvédő eszköz haszná|ata is szükséges,

értelemszerűen azt kell alkalmazni.

5.3.2. Elsősegélynyujtás, terápia: általános eljárás, üneti-megfigyelő kezelés. illetve az alkalmazott

növényvéd ő szer szerint

5.3.3. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs. illetve a felhasznált növényvédő szer szerint.

5.4. Egyéb környezetvédelmi előíráso k :

Az ivővízbázisok védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületek és a hidrogeológiai védőövezeten

belül külön engedélyezéstől fiiggően használható.

6. A készítmény kiszereléseo csomagolása:

6.]. Akiszerelés térfogata/tömege: 0,2 l; 0,5 l; ] l; 5l; 10 l; 20 l

6.2, A csomagolószer anyaga: PE

7. A készítmény eltarthatósága:
Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi



Melléklet a 04.212909-1,12017 . NÉBlH számú határozathoz

Tájékoztatő adat: A gyártő által vállalt eltarthatósági idő: 3 év
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