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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a
továbbiakban: engedélyező hatóság) , az UPL Europe Ltd (The Centre, Birchwood Park, Wan-ington, WA3
6YN, Egyesült Királyság) ügyfélnek a Quickphos rovarölő gázosítószer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

határozatot:
Az engedélyező hatóság a Quickphos rovarölő gázosítószer forgalomba hozatali és felhasználási
engedélyének a megadásáról szóló 48904/2000. F VA![ számú határozatát - egyéb rendelkezések
változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint

módosítja:

Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
1.3. Engedélyokirat érvényessége:

2022. december 31.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla
alapján megfizetni.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében további jogorvoslatnak helye nincs.
Jogszabálysé1iésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata kérhető , a határozat közlésétől
számított harminc napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságnak kell címezni, de a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál kell benyújtani vagy
ajánlott küldeményként postára adni.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih. gov.hu weboldalon keresztül elérhető
elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bánnelyikének kérelmére azonban tárgyalást
taii. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.
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INDOKOLÁS

Az ügyfél 2017. marcms 21. napján az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelmében a
Quickphos rovarölő gázosítószer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítását
kérte az engedélyokirat érvényességének meghosszabbítására vonatkozóan.
Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása
megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és
a 91/ 414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (a
továbbiakban: EK rendelet) 45. cikkelye alapján, illetve a növényvédő szerek forgalomba
hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,
jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVA1 rendelet (a továbbiakban: R.)
egyes, az eljárásoha vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
határozott.
Jelen eljárás díja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 8.10.1. 2. pontja alapján került megállapításra.
Az engedélyező hatóság határozatát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012
(II.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a földmíívelésiigyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésének és a 72. § (1) bekezdésének megfelelően hozta.
A fellebbezés
lehetőségéről

lehetősége a Ket. 100. § (1) e) pontja alapján ke1ült kizárásra, a bírósági felülvizsgálat
szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. november 27.
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