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Incit-I, -2, -5, -8 gydkereztetf por

kd szitmd ny eft k6szleteire vonatkoz6
tiirelmi ido meg6llapft6sa

Somogyin6 P6los Eva, Szab6 Yvonne

A Nemzeti Elelmiszerlilnc-biztonsrlgi Hivatal, mint elsofokri dlelmiszerl6nc-feliigyeleti szerv (a
tovfbbiakban: enged6lyezo hat6s6g) a BIOPLANT Kert6szeti Laborat6rium Kft. (2000 Szentendre,
Lehel u. 10.) 5ltal k6pviselt AMVAC Chemical UK Ltd. (40 Occam Road, The Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GUz 7YG, Egyesiilt Kir6lys6g) tigyf6l k6relm6re az Incit-7, -2, -5, -8 gydkereztetf por
kdszitmdnyek forgalon'rbahozatali 6s felhaszn6l6si enged6ly6nek visszavonSs6t kovetSen raktdron maradt
k6szletekre vonatkoz6 tiirelmi id6 megSllapitasatargydban indult hat6s6gi eljSr6sban megltozta az alilbbr

h a t f r o z a t o t :

Az engeddlyezS hat6sSg a 04.215848-212016 NBgfH szitmrthatdrozattal kiadott forgalomba hozatali 6s
felhasznillilsi engeddllyel rendelkezo Incit-I, -2, -5, -8 gydkereztetd por kdsz{tmdnyrf tigy{rl"il qgd*

Incit-1 gyiikereztet6 por (50g): 16.000 db
Incit-2 gydkereztet<i por (50g): 7.000 db
Incit-5 gydkereztet6 por (50g): 13.000 db
Incit-S gyokereztet6 por (50g): 18.000 db

Incit-l gydkereztet6 por (5009): 1 100 db
Incit-2 gydkereztet6 por (5009): 300 db
Incit-5 gycikereztet6 por (5009): 1500 db
Incit-8 gyokereztet6 por (5009): 1000 db

k6szletre vonatkoz6 tiirelmi id6t az al6bbi m6don hathrozzameg:

Az ngyfll a fentiek szerinti raktdrkeszletlL 20IT. *6jul gl 
lgj4ekesitheti a nagy- 6 ked6k

rdszere.

A n 6s kiskere sked6k r aktinkeszleteiket 20 I 7 . novemb er 3 0-i s 6rt6kesithetik.

A szer felhasznilfrsa az eltarlhat6s6gi id6 vdgdig enged6lyezett.

Az iigyf6l koteles a jelen hathrozatbut foglaltakr6l a kereskedelmi partnereit kozlem6ny ritjfn
thjlkoztatni.

Jelen hat6rozat ellen kozigazgat6si riton tov6bbi jogorvoslatnak helye nincs.

A vdgz6s feliilvizsg6lata jogszabiilys6rtdsre hivatkoziissal kdrhet6 a F6v:irosi Kilzigazgatrisi 6s
Munkaiigyi Bir6sigt6l a v6gz6st hoz6 Nemzeti Elelmiszerlinc-biztonsigi Hivatal elleni kereset
indithshval.

A keresetlevelet (3 p6ldSnyban) az enged6lyezo hat6s6gn6l a feliilvizsgflni kert vegzes kozl6sdt6l
sz6mitott harminc napon beliil kell beny(rjtani, vagy ajhnlott kiildem6nyk6nt kell post6ra adni.


