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Oldalok szdmo: 3 oldol
Mel16kletek:-

A Nemzeti Elelmiszerlinc-biztonsigi Hivatal, mint elso fokir 6lelmiszerl6nc-feliigyeleti szerv
(a tovdbbiakban: engeddlyezo hat6s6g) a BVN Niiv6nyv6d,6 Kft. (1097 Budapest, Illatos ft 19-
n.) ngyfllnek a Vegarep EC niiv6nydpol6 szer fj ndven tortdno forgalomba hozatalitra
vonatkoz6 k6relm6vel kapcsolatban meghozta az alilbbi

hat 6rozatoti

Az engeddlyezo hat6shghozzitjftrul ahhoz, hogy az iigyfdl a04.212037-212013 NEBIH szdmu
forgalomba hozatali 6s felhaszn6l6si enged6llyel rendelkezo Vegarep EC niiv6nyfpol6 szert

Gravity niiv6nyrlpol6 szer n6ven is forgalombahozza.

A Gravity nov6ny6pol6 szer forgalomba hozatalfira 6s felhaszn6l6s6ra vonatkoz6an minden
tekintetben a Vegarep EC nov6nyapol6 szer engeddlyokirata szerinti elofrrisok az 6rv6nyesek.

Az engedlly tulajdonosa kdteles a Gravity nov6ny6pol6 szer csomagol6eszkozen, j61 l6that6
m6don - a Gravity bettimdretdnek legal6bb 30 %o-ixal de minimum 12-es betrimdrettel -
felti.intetni a referencia szer nev6t az azonosit6 adatok kozott, a kovetkezo. leeal6bb 8-as
betrimdretri szove gkomyezetben :

,,A Gravity ndvtinyripolf szer azonos a 04.2/2037-2/2013 wEnm sztimon engeddlyezett
Vegarep EC ndvinydpolf szewel.'2

A fenti inform6ci6 felti.intetdse a megadott betunagys6gokkal a rekldmhordoz6kon is kotelezo. 
'

A novdnyvddo szer csak a j6v6hagyott cimkeszoveg alapj6n elkdszitett cimk6vel kertilhet
forgalomba, amely a rendelkezS rcszben foglaltak kivdteldvel meg kell, hogy egyezzen a

referencia szer elfogadott cimk6j 6vel.

Az nglrfll tov6bb6 koteles a Gravity nov6nyfpol6 szer cimk6j6n halad6ktalanul iltvezetni a

Vegarep EC nov6ny6pol6 szer engeddlyokirat m6dositds6b6l kovetkezo v6ltoz6sokat.

Az engedllyez6si elj6ris dija 50.000 Ft, amelyet az igyfll kriteles a kibocsStott szhmla alapjitn
rnegfizetni.

A hatirozat ellen kozigazgathsi elj6rrls keret6ben tovdLbbi jogorvoslatnak helye nincs.
Jogszabiiysdrt6sre hivatkoz6ssal a hatfuozat bir6s6gi feliilvizsg6lata kdrhet6, a hatinozat
kozl6sdtol szitmitott harminc napon beltil. A keresetlevelet a F6v6rosi Kozigazgatrlsi ds

Munkaiigyi Bir6s6gnak kell cimezni, de a Nemzeti Elelmiszerl6nc-biztons6gi Hivataln6l kell
benyrijtani vagy aj6nlott kiildem6nyk6nt post6ra adni.
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A jogi k6pviselovel elj6r6 fdl, valamint belftjldi szdkhellyel rendelkezo gazdiikodo szervezet a

keresetlevelet elektronikus irton, a http:/ianyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztiil eldrheto
el ektronikus rirlap (ANYK nyomtatv 6n y) hasznSlat6val k<itel es b enyfj tani.

A bir6s6g a pert t6rgyal6son kiviil bir6lja el, a felek b6rmelyik6nek k6relm6re azonban t6rgyal6st
tart. Tfngyal6s tart6sa a keresetlev6lben k6rhet6, ennek elmulasztiisa miatt igazol6snak helye
nincs.

INDOKOLAS

Az ngTrf6l 2018. jrinius 19. napjhn benyfjtott k6relm6ben k6rte, hogy az 6rv6nyes enged6llyel
rendelkezo Vegarep EC niiv6ny6pol6 szert ,,Gravify niiv6ny{pol6 szer" n6ven is
forgalmazhassa.

Az engedllyezo hat6s6g a k6relmet megvizsg6lta, 6s meg6llapitotta, hogy a k6relem benyfjt6sa
me gfe I e I a v onatko zo j o gszab ftlyi e I 6 ir6s o kn ak.

Az engeddlyezo hatositg a ndvdnyvddf szerek forgalomba hozataldr6l evalamint a 79/I I7 EGK es

a 9l/414/EGK tandcsi irdnyelvek hatdlyon kfvill helyezdsdrdl sz6l6 II07/2009/EK rendelet
(tov6bbiakban EK rendelet) 33. cikke 6s 34. cikk (I) bekezddse, tov6bbrl a ndvdnyvddd szerek

forgalomba hozataldnak 6s felhaszndldsdnak engeddlyezdsdrdl, valamint a ndvdnyvdd6 szerek
csomagoldsdrdl, jelaldsdrcil, tdroldsdr6l ds szdllltdsdrdl sz6l6 89/2004. (V.]5.) FVM rendelet (a
tov6bbiakban.'R.) 20/A. $-a, illetve azeljhrdsra vonatkoz6 reszletszabfiyaialapjan arendelkezo
r6szben fo glaltak szerint hatSrozott.

Az engedllyez6si eljdrfsi dijat a Nemzeti Elel*ist"rl6nc-biztonsdgi Hivatal, valamint a megyei
kormdnyhivatalok mezdgazdasdgi szakigazgatdsi szervei elStt kezdemdnyezett eljdrdsokban

fizetendci igazgatdsi szolgdltatdsi dijak mdrtdkir6l, valamint az igazgatdsi szolgdltatdsi dij
fizet,ls,lnek szabdlyair1l szdl6 63/2012. (/II. 2.) VM rendelet I. mellLkletinek 8.16.1. pontja
alap jftniilapitottamegazenged6lyez6'hat6s6g.

A cimkezesre vonatkoz6 rendelkezls az EK rendelet 65. cikkdn, valamint az EK rendeletnek a
ndvdnyvddri szerek cfmkdzdsdre vonatkozd kdvetelmdnyek tekintetdben tortdnd vdgrehajtdsdr6l
sz6l5 5 4 7 / 2 0 I I /EU rendeleten, tov6bb6 a R. 3 0. $ -dn alapul

A csomagolAsi hullad6kok kezel6s6re, flrtalmatlanitilshra, a novdnyvddd szerrel szennyezett
csomagol6eszkiiz-hulladdkok kezeldsdrdl sz6l6 103/2003. (1X.11.) FVM rendelet eloir6sait
sztiks 6ges alkalmazn|

Az engedelyezo hat6sSg hat6ro zatifi a Nemzeti Elelmisrerllnc-biztonsrlgi Hivatalr6l sz6l6

2212012 (1I.29.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezd6s6ben, 6s a foldmrivel6stigyi hat6s6gi 6s

igazgathsi feladatokat ell6t6 szervek kijelcll6s6rol sz6l6 38312016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. $
(1) bekezd6s6nek d) pontj6ban 6s a (2) bekezd6s6nek a) pondfban biztositott jogkor6ben eljilrva,

6ltalSnos kozigazgat6si rendtart5sr6l s2616 2016.6vi CL. torv6ny (a tov6bbiakban: Akr.) 80. $ (1)

bekezd6s6nek ds 81 $ (1) megfelelSenhozta.
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A jogorvoslat lehet5s6ge az Akr. l14. $ (1) bekezd6se, akozigazgat6si perrendtart6sr6l sz6l6

2017.6vi I. torv6ny 12. $ (1) bekezd6se, 13. $ (1)-(3) bekezd6se, 29. $ (1) bekezd6se, 39. $ (1)

bekezd6se 6s 77. $ (1)-(2) bekezd6se, tov6bb6 a polg6ri perrendtart5sr6l sz6l6 2016.6vi CXXX.
t<irv6ny 608. $, valamint az elektronikus iigyint6z6s 6s a bizalmi szolg6ltatrlsok 6ltal6nos

szabillyair6l sz6l6 2015.6vi CCXXII. tdrv6ny 1. $ 17. pont d) alpontja,9. $ (1) bekezd6s a) pont

aa) alpontja 6s b) pontja alapjSnbiztositott.

Budapest, 201 8. szeptember 14.

Dr. Oravecz Mfrton
elniik
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