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A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: Nnnn;, mint élelmiszerlánc-felügyeleti
szerv, engedélYező hatóság a Sumi Agro Hungary Kít. (1016 Budapest, Zsolt u. 4.),mint ügyfél kérelmére
indult hatósági eljárásban megltozta az alábbi

HATÁno ZAToT.
Az errgedélYező haÍÓság a Mospilan 20 SG (200 g/kg acetatniprid) rovarölő szer 04.2l2883l1l211l.
MgSZH szárrrú engedélyéberr foglaltaktól eltérő szükséglrelyzeti felhasználását a ferrti ügyfél irrtegrátori
kÖrébe taftoző dió tennesztők szárnára 1441,37 hektáron dió kultúrábarr dióburok-firrólégy és pajzstetvek
ellen 1égi alkalrnazással

2020. április 15-től 2020. clugusztus l3-ig

en gedélyezi.

A felhasználók saját felelősségére:

' MosPilan 20 SG rol'arÖlő pernretezőszer fellrasznállrató légi útorr termőkorú dió- ültetvérryekben
állati kártevők (pajzstetvek, levéltetvek. dióburok-f,rrólégy) ellen előrejelzés alapj án 0,4 kg/ha
dózisbarr 50-80 l/lra pennetlével.

Dióban előírásszerű felhaszrrálásrrál az éle|mezés-egészségügyi várakozási idő 30 nap, a rnegengedett
szennaradék lratárértéket az Európai Parl.clm.ent és a Tanócs 3g6/20()5/EK rendelete állapiila nxeg.

Az érintett fellrasználók kötelesek a penrretezés időporitjáról (a kezelés megkezdése előtt) tájékoztatni a
terÜletileg illetékes növény- és talajvédelrni hatáskörben eljáró konnányhivatait.

Légi alkalmazáskor amezŐ- és erdőgazdasági légi rrrunkavégzésről szőlő 4412005. (V.6.) FVM rendeletben
foglaltaknak rnegfelelően kell eljárni. A légi permetezés csak elsodródást gátlő szőrőfej használatával
végezlretŐ, olYan beállítással, amely biztosítja, lrogy a kezelendő kultúrára kerrilő permetlécseppek 50 %_os
térfogat szerinti átmérője legalább 200 prn.

A légi kiiuttatás eseíén a yízi szertlezeíekyédelme érdekében a./étszíni llizektől és a köztes nő,ényelrl,édelme
érdekében a kezelt íerüleílől ]00 m-es tá1,olságbctn egy nem pennetezett biztottsági sállot ketl higyni. A nem
cél-ÍzeltlábÚ.alr/roYarok l'édelme érdekében a neln ruezőgazdasági fotdterületekről ]() m-es tá1,olságban
tartsott meg egy kezeletlen bizíonsági öyezetet!

A légi felszálláshoz akijutíatási tervet előzetesen jóvá kell hagyatni a kornránylrivatallal.

A készítrnénY szÜkséglrelyzeti felhasználásakor az engedélyokiratban rnegjelölt munkavédelrni
ÓvórendszabálYokat és kÖrnyezetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A iészítrnérryt I. forgalrni
kategóriájú készítrnérrY vásárlására és felhasználásárajogosult szaketnber irányitásarrrellett lehet kijuttatni.

A lratósági eljárás díja l50.000 Ft, arnely et az igyfél köteles rnegfizetni.

J el en lratár o zat ell en kere s etl evé 11e1 kö zi gazgatási p er indítható.
A keresetlevelet a FŐr'árosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve a jelen l-1atározat közlésétő1
számitott lranninc napon belül a NPsIH-hez kell benyujiani.



A jogi képviselővel eljáró fél, valamirrt belft'ldi széklrellyel rendelkező gazd,álkodő szervezeí a
keresetlevelet elektronikus Úton, a lrttpllirtlyk,rlc,bih.qor,.]iu weboldalorr keresztül elérlrető elektrorrikus
űrlap (ÁNYK nyorntatváriy) haszn áIatávaI köteles Uénytrjtani.

A bíróság a Pert tárgYalásorr kívül bírálja el, a felek bánnelyikének kérelrrrére azonban tárgyalást tar1.
TárgYalás tartása a keresetlevélben kérlrető, erurek elrnulasztása rniatt igazolásrrak lrelye rrincs,

In d okolás

Az ÜgYfél 2019. decenrber 17-én kérelmet nyujtott be az engedélyező hatósághoz a Mospilan 20 SG
rovarÖlŐ szer szÜkséghelyzeti felhasználására dióterrrrelők szátnára 1441,37 lrektáron dió kultúrában
di óburok- frrrólégy és paj zstetvek ell erri l égi védeke zéshez.

Az engedélYező lratóság rrregvizsgálta a növényvédő szeí szükséglielyzeti felhaszrrálásárrak az
irrdokoltságát.

Az engedélYező hatóság eljárása sorátr megállapította, hogy az állati kártevők ellerr rragy koronarnagasságú
dióÜltetvérrYekben a tavaszi lernosó és nyári pennetezések csak légi védekezésekkel valósítlratók rnég
eredménYesen a felső kororrafelÜlet kedvezőbb pernretlé borítottságával. Dióbarr dióburok-firrólégy ellen
errgedélYezett készítrnérry légi alka|mazásra neln áll a fellras ználőkrerrdelkezósére.
A készítrrrérrY légi felhasználásának errgedélyezését indokolja, lrogy a kezeléseket nagy összeíüggő
dióÜltetvénYekben kell rövid pennetezési időn belül elvégezni, atnire nenr áll rrregfelelő sz-átnú géppark a
felhaszrrál ók rerrdelkezésére.

Az Európai Parlarnent és Tanács nÖvérryvédő szerek forgalornba hozata|áról szóló 11O7/2009lEKrendelet
53, cikke alaPján kÜlÖrrleges körülrnények fennállása esetén atagállamok irrdokolt esetben legfeljebb 120
naPra engedélYezlretik rrÖvérryvédő szerek korlátozott és ellenőrzött felhasználást szolgáló forgalornba
hozatalát,ha ez az irrtézkedés olyan veszély nriatt szükséges, anrely más ésszerű eszközzeJ. nenr hárítható el.

Az igazgatási szolgáltatási díj az 1107l2O09lEK rendelet 74. clke, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc_
bizíonsági Hivaíal, yalami.ní a tnegllgi kormányhil,alalok ntezőgazdasági szakigazgaíási szert,ei elűr
kezdenlénYezett igazgaíási szolgálrurási d.íiak mértékéről, lla.lamin.t áz igargitási szoígáhatási díj.fizetésénelc
szabálYairól szóló 63/2012 (Vn. 2.) VM rendelet 8.13.2. pontja alap.jáiterutt rnegáliapításra.

Az engedélyező lratósághatározatát a Netnzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hil,atalról szóló 22/2012. €I. 2g.)
Korm- rendelet 3. § (]) bekezdésében, a 38312016. (XII. 12.) Konn. rendelet 17. § 1) bekezdésének d)
p ontj áb arr b izto s ított j o gköréb en elj árv a ho zta.

Határozatotnat az általárros kőzigazgatási rendtarlásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakbarr: Ákr.)
80. § (l) bekezdésének és 8l. § (1) bekezdésének megfelelően hoztanr.

AkÖzigazgatási Per indításának lehetőségéről az Akr.114. § (1) bekezdése, a közigazgatásiperrerrdtartásról
szŐlŐ 2017. évi I. tÖrvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése,,29. § (1) bekezdése, 39. § (1)
bekezdése és77. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári penendtartásról szóló 2016. éviCXXX. törvény 608. §,valarnint az elektronikus Ügyintézés és abízalmi szolgáltatások általános szabá|yairől szóló 2Ol5. év]CCXXII.
tÖrvénY 1, § 17. Pont d) alPontja,9. § (l) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja abpjánadtam íájékoztatást

Budapest, 2020. február 24.


