Kérelem növényvédő szer párhuzamos forgalmazásához
(paralel import)
Az Európai Parlament és Tanács 1107/2009/EK Rendelet 52. cikkelye szerinti kérelem
benyújtásához kitöltendő adatlap
A kitöltött kérelem-nyomtatványt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságára (továbbiakban: engedélyező hatóság) írásban kell
beterjeszteni postai úton vagy személyesen. A kitöltött adatlapot egy kísérőlevéllel, és a 89/2004.
(V.15.) FVM rendelet (továbbiakban: R) 14. melléklete szerinti dokumentumokkal együtt kell az
engedélyező hatósághoz benyújtani.
Postai úton:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1506 Budapest, Pf. 57
Személyesen:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
További információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Tel: +36 (1) 309-1000
Fax: + 36 (1) 246-2942
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu

Kérem, hogy az adatlapot nyomtatott betűkkel, vagy írógéppel (ill. elektronikus úton) töltse ki.

A rész – A kérelmező adatai
Teljes név, cím:

Teljes postai cím:

Telefonszám (a nemzeti hívószámmal együtt):

Fax-szám (a nemzeti hívószámmal együtt):
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E-mail cím:

Kapcsolattartó személy adatai (külföldi kérelmező esetén)

Forgalmazó adatai:

Adószám:

B rész – Az importálandó növényvédő szer adatai
1. Származási ország megnevezése:
(azon EGT- [Európai Gazdasági Térség] tagállam, ahonnan a növényvédő szert
behozni kívánja)

2. A növényvédő szer neve a származási országban:

3. A növényvédő szer származási országban adott engedély-okiratának száma:

4. A származási országban jelenleg forgalomban van-e a termék?
Igen:

Nem:

5. A behozatal tervezett mennyisége kiszerelésenként:
(az egyes kiszerelés-fajták nagyságának jelölésével)

6. A behozatal tervezett időpontja:

7. Ország(ok) megnevezése, ahol a növényvédő szer jelenleg forgalomban van:
(amennyiben ez az információ rendelkezésre áll)

8. A növényvédő szer neve(i) ezekben az országokban:
(amennyiben ez az információ rendelkezésre áll)

9. Hatóanyag(ok) neve és részaránya a formált termékben:
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10. Szerforma (pl.: WP – nedvesíthető por, EC – emulzióképző koncentrátum):

11. Az importálandó növényvédő szer engedély-tulajdonosának neve, címe:

12. Gyártó neve, címe:

C rész – A kérelmező nyilatkozata szerint a Magyarországon engedéllyel rendelkező
azonos termék (referenciatermék) adatai
13. A Magyarországon engedélyezett növényvédő szer (referencia szer) neve:

14. A referencia szer engedély-tulajdonosának neve, címe:

15. A referencia szer gyártójának neve, címe:

16. A referencia szer magyarországi engedély-okiratának száma:
(MÉM, FM, FVM, NTKSZ, MgSzHK, MgSzH vagy NÉBIH engedélyszám)

D rész – Az azonosság és közös eredet bizonyítása
17. Az azonosságra és közös eredetre vonatkozó további bizonyítékok, amelyek a kérelmet
alátámaszthatják (mellékelt dokumentumok megnevezése, amennyiben rendelkezésre állnak):
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E rész – Magyarországi terméknév, csomagolási adatok
18. Javasolt terméknév:

19. A csomagolóeszköz(ök) adatai (méret, típus, anyag, zárás típusa, stb.):

A kérelemhez az alábbiakat kérjük csatolni:
-

magyar nyelvű címketervet, amely a R. 30. §-ában foglaltak szerint, a referencia termék
engedély okirata alapján készült;

-

a termék eredeti címkéjét, vagy annak méret-azonos másolatát (angol vagy magyar
fordítással együtt), ahonnan a termék importálásra kerül;

-

A 89/2004 FVM rendelet 7.§ (15) alapján az engedélyezni kért termék iparjogvédelmi
oltalmát igazoló lajstromkivonatot, vagy az iparjogvédelmi oltalom jogosultjának
hozzájáruló nyilatkozatát az oltalom tárgyának kérelmező általi hasznosításához, vagy
írásbeli nyilatkozatot arról, hogy az engedélyezni kért termék, vagy annak bármely
jellemzője, valamint elnevezése harmadik személy szellemi tulajdonjogát nem sérti;

-

a hatóság kérése esetén 2 db behozandó termékmintát, és csomagolóanyag mintát.
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NYILATKOZAT
Kérem a fent megnevezett növényvédő szer párhuzamos forgalmazásának engedélyezését a
1107/2009/EK Rendelet 52. cikkelye szerint.
Kijelentem, hogy ezzel az engedéllyel csak a B részben megnevezett termék kerül forgalomba,
továbbá, hogy a kérelemhez megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:

Aláírás:

FIGYELEM !
A párhuzamos behozatali engedély
érvényességének idejéig adható meg.

legfeljebb

a

referencia

növényvédő

szer

engedély

Az importőr a párhuzamos behozatali engedély birtokában köteles az importálandó termék címkéjén
átvezetni a referencia termék engedélyének módosításából következő változásokat, és a módosított
címkét az engedélyező hatóság részére megküldeni nyilvántartás céljából.
Adatváltozás esetén az engedélyes köteles annak tényét és az új adatokat 15 napon belül az
engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az „élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről” szóló 2008. évi XLVI. Törvény Tv. 17. §-a (5)
bekezdésének megfelelő tartalommal – az engedélyező hatóságot legkésőbb a behozatalt követő 15.
napon tájékoztatnia kell, amellyel eleget tesz a Tv. 17. §-ának (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségének.
A kérelmezőnek az importált növényvédő szer forgalomba hozatalának helyszínén a külön
jogszabályban előírt, magyar nyelvű biztonsági adatlappal kell rendelkeznie.
A készítmény biztonsági adatlapját a címkebírálathoz is kérjük benyújtani.

ADATLAP_paralel import_HU

5/5

