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HATAROZAT
Az OrszhgosTisztif6orvosiHivatal (1097 Budapest,Gy61ift 2-6.) (tov6bbiakban:
OTH) a Best
AquaticKft. (7630Pdcs,Gerleu. 1.) (tovdbbiakban:
Forgalombahoz6)rdsz1rea JBL AlgoPond
Forte nevri,250, 500 milliliteres,valamint2,5 6s 5 litereskiszereldsrikerti tavi alghtlanit6szer
forgalombahozatal t 6s alkalmazlsAtaz alihbi felt6telekkel
engeddlye4i:
1. Az enged6lykiz|r6lag a biztons6giadatlaponfeltiintetettgyArto(JBL GmbH & Co. KG
Diesel Str. 3. D-67141 Neuhofen,N6metorsz6g)ds Forgaiombahoz6 iltal forgalmazni
kivimt 6ltal forgalomba hozni kivrlnt JBL AlgoPond Forte nevri term6kre (tov6bbiakban:
Tetm6k)vonatkozik,mell'nek6sszet6tele
az al6bbi:
Term6k neve

Hat6anyag

CAS/EU
, szdm

JBL AlgoPond
Forte
alg6sodils
elleniszer
250ml
500ml
2,5 liler
5 liter

Monolinuron

1746-8t-2/
0,5- < r,jyo
2t7-129-s

Tartalom

Vonatkoz6
szabviny

A Termdknek az OrszitgosKdrnyezeteg6szs6giigyi
Int6zethez (tovribbiakban:OKI)
benyrijtottdokument6ci6val
megegyez66sszet6teliinek,
illetve min6s6giinekkell lennie.A
Tem6kre vonatkoz6 e16fr6sokat,valamint term6kszabv6nyokat6s azok viitoz|sait a
Forgalombahoz6 kdtelesnyomonkdvetni,valaminta benyfjtott dokument6ci6hoz
k6pest
bek6vetkez6
vdltozisokataz OKI rdszdrebejelenteni.
3 . A Term6km6regfeltigyeleti
bejelentds6t
a 38/2003.(VIL 7.) ESzCsM-FVM-KvVMegyiittes
rendelet30.$(4) bekezd6se
alapjanaz OTH elvdgzi.
4 . Amennyiben.a gy5l1.6vagy ForgalombahozS a Term6k dsszet6tel6ben,
arryagdban,
el6611it6s6ban
v6ltoztatasteszkdz6l,a term6ketfjra enged6lyeztetni
kell.
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5. A forgalmaz6kdteles egy6rtelmiientdjlkoztatn a felhaszn6l6ta Term6k adagol6s6val
kapcsolatostudnival6kr6l, valamint jelen hatdrozatbanrdgzitelt, az alkalmozist 6into
kitdtelekr6l.
6. A Termdket a haszniiati irtmutat6 szerint kell alkalmazni. A Term6k keti tavakban
nem
keriil6viz kezeldsdre
fuahaszn|lhato.Emberihaszn6latra
elszaporod6
a1g6kelpusztit6s
alkalmazhat6.
mert az algitk
7. A Termdk alkalmazdssor6ngondoskodnikell a megfelel6leveg6ztet6sr6l,
pusztul6sasor6n kialakul6 boml6s oxig6nt von e1 a vizb61, ami a halak fullad6s6hoz
vezethet.
8. Keriilni ke1la szerbejut6s6tnyitott6kol6giairendszerekbe.
9. A term6ke hatrirozatmell6kletdbetrdgzitett cimk6velforgalombahozhat6.
6s TisztiorvosiSzolg6lat
Jelen e1j6r6sigazgatdsiszolgriltatrisidijat az Allami Ndpeg6szsdgiigyi
jellegii
szolg6ltathsai1rtftzetendo dijakr6l sz6l6
egyes klzigazgatdsi eljdrdsailrt 6s igazgat6si
(I.30.) EiiM rendeletl. szhmi mell6klet6nek
96.000,VI. 5. pontjaalapj6nmeghat6rozott
112009.
hoz6
befizette.
Ft-ot,azazkilencvenhatezer
forintota Forgalomba
A hat|rozat ellen, annakk€zhezvdtelltll sz mitoIT15 naponbelil benyirjtand6fellebbezdssellehet
6lni az els6fokrielj6r6s dijtdteldvelmegegyez6mdrldkii jogorvoslatidij befizet6semellett. A
fellebbez6staz Eglszslgijgyi Engeddlvez6si
bs KdzigazgatisiHivatalhoz kell cimezni (1051
Budapest,Zrinyi.u. 3.), de az Orsz6gosTisztif6orvosiHivatalhozkell benyfjtani a jogorvoslati
bankszrimlaszdrnitra
tdrtdn6- igazoltdijnak a m6sodfokrihat6s6g10032000-00285788-00000000
vagy6tuta16sa
mellett
befrzet6se
INDOKOLAS
Forgalombahoz6)az JBL AlgoPond
A BestAquaticKft. (7630Pdcs,Gerleu. 1.) (tov6bbiakban:
Term6k)forgalombahozataiiengeddlyft nti k6relemmel
Forte nevii term6k6re(a tov6bbiakban:
fordult az Orsz6gosTisztif6orvosiHivatalhoz(a tovtibbiakban:OTH). Az engeddlykiad{shhoz
az OrszitgosK6myezeteg6sz6gtigyi
Int6zet(a tov6bbiakban:OKI) az OKI
sziiks6gesszakv61em6n1t
valaminta Term6kcimk6j6t2013.mrljus30-6nmegktildteaz
6095/2013.sziimriszakvdlem6nydt,
OTH r6sz6re.
ds forgalombahozatalinakfelt6te1eir61
sz6l6 3812003.(YIl.7.)
A biocid term6keke1651lit6s6nak
ESzCsM-FVM-KvVMegyiittesrendelet(a tovdbbiakban:R.) 31. $ (2) bekezddseszeint az
emberek6s 6llatok 61talifogyasztrlsraszint ivoviz, a haszn|lati.meleg viz, az uszodaids egydb,
ffird6z6sre hasznhlt vizek fert6tlenitdsdre, valamint az ilyen vizekkel 6rintkez6 feltletek
tov6bb6a vizekbenalkalmazotlalg6sod;isg6tl6
biocid term6k az OKI
fert6tlenit6s6re
szolg616,
szakv6lemdnye
alapjinaz OTH 6ltalkiadottenged6lybirlok6banhozhat6forgaiomba.Az enged6ly
irrinti k6relmetaz OTH-nak cimezveaz OKI-hoz kell benyitjtani.
szerinte rendelet5. 6s6. cikkdnek,valaminte cikk
A 145I/2007
lEK rendelet4. cikk (1) bekezd6se
(2) bekezdds6nek
s6relmendlkiil nem hozhat6kforgalombaolyan biocid term6kek,amelyeke
melldkletben
vagy a 98/8,/EKir6nyelv L vagy IA. meil6klet6benfel nem sorolt
rendeletIL
az els6
esetdben
hat6anyagokat
tarlalmaznak.
Az e rendeletII. mell6kletbenfelsorolthat6anyagok
albekezd6staz adotthat6anyagrabfirmely olyan term6ktipustekintet6benis alkalmaznikell, amely
nem szerepelaz emlitetlmelldkletben.A 4. cikk (2) bekezddseszerintazonbiocid termdkeket,

ameiyekolyan hat6anyagottartalmaznakamely szerepele rendeletII. melldklet6ben6s amely
tekintetdbenhatitrozatsziiletett an6l, hogy egy bizonyosvagy valamennyibejelentettterm6ktipus
kapcs6nnem keriil felvdtelrea 98i8lEK irdnyelv I: vagy IA. mell6kletdbe,nem szabadt6bb6
forgalombahozni az drintett term6ktipusbanaz e1utasit6sr6ls2616hatixozatkdzz6t6tel6t6lszrimftott
12h6napelteltdvel,hacsakahatirozatm6skdntnemrendelkezik.
A Forgalomba hoz6 k6relme, a benyirjtott dokumentumok,az OKI 609512012.sz6mi
szakv6lem6nye,
valamint az 145112007
EK rendelet,a 20081681EK hatirozat,a 2008/809EK
hattuozala 2009/322EK hatdrozata 2009/324EKhat|rozat a 2010/71EK hattuozata 2010/72EK
hatirozaLa 2010167
5 EK hatdrozata 2071139IEK hattuozata 2012178
EK hatitrozat6s a 2013/85
EK hatfuozatalapjdnaz OTH meg6llapitotta,
hogy a k6relembenszerepl6Term6ka rendelkez6
r6szbenmeghatarozottfeltdtelekkelforgalombahozhat6kerti tavak vizdnek algirtlanitdsfua.
Fentieketekintettelaz OTH a rendelkez6
rdszbenfoglaltakszerintddnt6tt.
A jogorvoslatidij mdrtdkdtaz OTH az Allami Ndpeg6szs6giigyi
ds TisztiorvosiSzolgillategyes
kdzigazgatAsie1jhr6sai6ft6s igazgat6sijellegri szolgdltat6sat6rtftzetend6dijakr6l sz6l6 112009.(I.
30.)EiiM rendelet1. sz6mfmelldkletdnek
VI. 5. pontjaalapjan6llapitottameg.
Az OTH ahatlrozatii abiocid termdkekel6rillitdsrinak
dsforgalombahozatal6nak
felt6teleir6lsz6i6
38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendelet 31. g (2) bekezddsealapjin, a
klzigazgatdsihat6srigielj6r6s6s szolgfiltatfls6ltal6nosszabdlyair6ls26162004.6vi CXL. t6ru6ny(a
tovribbiakban:Ket.) 71. g (1) bekezd6sea1apj6n,az eg6szsdgiigyihat6s6gr6l6s igazgatlsi.
tev6kenysdgr6lsz6l6 1991. 6vi XI. tdrv6ny 4. $ (3) pontj6ban,valamint a n6peg6szs6gtigyi
szakigazgathsr
feladatok e1l6tasat6l,
valamint a gy6gyszei6szetliilamigazgatdsiszerv kijeldlds6r6l
sz6l6 323/2010.(XII. 27.) Korm. rendelet3. $ (4) bekezd6seszerinti orsz6gosilletdkess6ggel
eUdr\i
a hoztameg.
A fellebbez6si
lehet6s6get
a Ket. 98. g (1), a 99.-g 1l) tekezd6se
valaminta 29512004.
(x.28.)
Korm. rendelet2/A g- a 6liapitjameg.
Budapest.
2013.junius., 6 ...

Dr. Paller Judit
mb. orsz6gos
tisztif6orvos
nev6benkiadmitnyozza
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:' .Dr. Kovr{csMfrta
fSosztd,lyvezet6

En616ftesiil:
1. BestAquaticKft. (7630P6cs,Gerleu. 1.)
2. OrszigosKdmyezeteg6szs6giigyi
Int6zet(elektronikusan)
3. Orsz6gos
K6miai Biztons6giIntdzet(elektronikusan)
4. Irattitr

A KEF-l 1772-2/2013.
sz6mt hatirozatmell6klete
JBL AlgopondForte foly6konykoncentrdtuma kerti t6ban 616mindenfajta alga ellen.
OTH-enged6lyszitm:
KEF-71772-2/2013
Hatr6anyag:
(CAS:1746-81-2)
Monolinuron
0.5- < 1.0%
R 52/fi Artalmasa vizi szewezetekre,
a vizi kdmyezetben
hosszantaft6
k6rosod6st
okozhat
jutiisiit.Speci6lisadatokatkell k6mi/Biztons6gi
S 61 Keriilni kell az anyagkdmyezetbe
adatlap
HasznLlateliiI| ritzntk fel. A szriks6ges
mennyis6getegy vdddrbenvagy locsol6kann6ban
oldjuk fe1,6s
azonnallocsoljuka t6ba.Akezel6salattne haszn|l;unka sziir6benaktfv szenet,
6sazUV- 16mp6t
kacsoljukki. Erdemesa kezel6sel6tt a 1ehet6
legtdbbalg6tmechanikai
ritonpl. Hrll6valelt6volitani,hogyaz elp:usztttlt
algatdmeg
ne terheljefeleslegesen
a t6
vizdt.Akezellsidej6releveg6ztet6ssel
vagyvizmozgatiLssal
gondoskodjunk
a kel16oxig6n
eli6tiisr6l.Amennyiben
sziiks6ges,
legkor6bban
2-3 h6tmrilvaa kezeldsmegismdtelhet6.
Emberihaszniilakakenil6 vizkezelesdrenemalkalmazhat6!
Adagol6s:20 ml 400l t6vizre.A kupakkdt kamr6ja4( oldal6ntalilhat6 beoszt6s
segit
adagolni.
Tilos a lermdketmegbonNaforgalmaznil
Ne haszniilja
fel [rjra a termdkcsomago
l(sirt].Az
tuestart6tahizi szemdtbe
helyezzelYizzel mossaki a term6kmaradv
fuyokat.
jelzeft id6pontig.(6vlh6)
Min6s6g6tmeg6rzia csomagoldson
Gyirt6: JBL GmbH& Co. KG D-67141NeuhofenN6metorsz6g.
Forgalmazri:BESTAQUATIC KFT. 7630 P6cs Gerleu. 1.
www.bestaquatic.hu

