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Tisztelt Partnerünk!

Szeretném felhívni a figyelmét - a jelenlegi információink és értelmezésünk alapján - a rágcsálóirtó
szerek forgalmazását és felhasználását érintő fontos változásra.
Egy korábbi Európai Uniós CLP rendelet - bizonyos veszélyességi szempontok alapján - előírta
rágcsálóirtó szerek újra-osztályozását. A rendelet végrehajtásának határideje 2018.03.01.

a

A termékek gyártói az engedélyező hatóságnál kérelmezik az adott termékre a veszélyességibesorolás

változtatás miatt szükséges engedélyokirat módosítást. A hatóság a kérelem elbírálása után a termékre
Új engedélyokiratot ad ki, ez alapján - értelmezésünk szerint - a termékeket új címkévelkell e|látni. Ez
egy-egy termék, illetve gyártó esetében hosszabb időt is igénybe vehet.
2018.03.01. után tehát már csak új címkével ellátott termékek kerülhetnek forgalomba, vagyis nem
az Új jogszabáIy szerlnti címkévelrendelkező terméket a forgalmazók ettől a naptól nem adhatnak
el, ugyanakkor a végfelhasználók által
belül felhasználhatók.
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az e határidő előtt megvásárolt termékek - a szavatossági időn

A CLP rendelet előírásának fontos következménye az is, hogy a jelenleg forgalomban lévő, 5 %o (öt
ezrelék) hatóanyag tartamú rágcsálóirtó szerek (az új osztályba soro|ásuk miatt) csak a szakemberek
számára forgalmazhatók. Ezeket a termékeket ll. kategóriás irtószerként engedélyezik és csak a
szakvállalatok, professzioná|is felhasználók (gázmesterek és kártevőirtó szakmunkások) vásárolhatják,
il

letve

a

lkalmazhatják.

2OL7. augusztus 23-án hatályba lépett új ,,Biocid rendelet" előírja a forgalmazóknak, hogy a ll.
^
kategóriájú termékeket csak szakember (gázmester/szakképzett személy\ számára és csak megfelelő
okiratokkal rendelkezőknek (nyilatkozat alapján) értékesíthetik.Vagyis vásárlásra és a termékek
felhasználására azok a vevők jogosultak, akiknél gázmester, vagy kártevőirtó szakmunkás van
a ka lmazásba n, letve re ndel keznek,,Tevé kenységi Engedé lyel".
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lakosság, illetve
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kártevőirtásra szakképzett személlyel nem rendelkező vállalkozások és

magánszemélyek számára csak 3 %o alatti hatóanyag tartamú és (formulációtól függően) maximum
300 gramm kiszerelésű rágcsálóirtó szert adhatnak el a forgalmazók. Ezek a termékek lll. kategóriájú,
sza bad forgalmú irtószerek.
Az új engedélyokiratok kiadásának ideje nem látható előre, Ebből adódóan az új címkéklegyártása, az
esetleges készletek átcímkézése,illetve egyes termékeknélaz új gyártás beérkezése szintén
bizonytalan. Elképzelhető, hogy a március l-jét követő időszakban eitátási problémái merülhetnek fel.

Tekintettel arra, hogy cégünknek, mint forgaImazónak semmilyen ráhatása nincs §enr'a gyártók, sem a
hatóságok engedélyezésifolyamatára, kérjük szíves megértésükete tekintetben! Addig is igyekszünk a
meglévő készleteink erejéig mindent megtenni az Önök gyors és szakszerű kiszolgálása, illetve
folyamatos tájékoztatása érdekében
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