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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2017 A8-0270/373 

Módosítás: 373 

Pascal Durand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 2 rész – 1 B funkció szerinti termékkategória: Szerves-ásványi trágya – 2 

a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. amennyiben a CE-jelöléssel 

ellátott termésnövelő termék foszfor-

pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított 

teljes foszfortartalma (P) legalább 5 

tömegszázalék (foszfáttrágya), 

 (a) a (P205) mg/kg-ban megadott 

tényleges kadmiumtartalmat (Cd) 

egyértelműen fel kell tüntetni, valamint 

 b) az „alacsony kadmiumtartalom” 

vagy hasonló megjegyzés, vagy egy ezt 

tartalmazó logó csak akkor szerepelhet, 

ha a kadmiumtartalom (Cd) legfeljebb 20 

mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5). 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0270/374 

Módosítás: 374 

Pascal Durand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

48 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok [e rendelet 

hatálybalépésének időpontja]-tól/-től 

[xxx1a]-ig elfogadhatnak olyan nemzeti 

szabályokat, amelyek – indokolt esetben, 

különösen a közegészség vagy a környezet 

védelme okán – az I. melléklet II. részében 

megállapítottnál alacsonyabb 

határértékeket határoznak meg a 

kadmiumra vonatkozóan. A tagállamok a 

műszaki szabályokkal és az információs 

társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 

szabályokkal kapcsolatos 

információszolgáltatási eljárás 

megállapításáról szóló, 2015. szeptember 

9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek megfelelően értesítik 

a Bizottságot az ilyen intézkedésekről. 

 __________________ 

 1a Illessze be azt a dátumot, amelyet a 

legalacsonyabb határértékre vonatkozóan 

végül elfogadnak. 

Or. en 

Indokolás 

Kilenc tagállam nemzeti jogszabályaiban már elfogadott a kadmiumra vonatkozóan 60 

mg/kg-nál alacsonyabb határértékeket. Fontos, hogy e tagállamok fenn tudják tartani ezeket 
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az alacsonyabb határértékeket mindaddig, amíg az ilyen határértékek uniós szinten is 

alkalmazhatók, ugyanakkor kifejezetten lehetővé kell tenni a többi tagállam számára is, hogy 

alacsonyabb határértékeket fogadjanak el a mellékletben megállapított dátumokat 

megelőzően, hogy így ösztönözzék a határértékek mielőbbi megvalósítását. Ugyanezt a 

megközelítést fogadták el (a gépi mosogatószerekben használt foszfátok esetében) a 

mosogatószerekben használt foszfátokról szóló 259/2012/EU rendeletben. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0270/375 

Módosítás: 375 

Pascal Durand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

1107/2009/EK rendelet 

3 cikk – 34 pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„34. «növényi biostimuláns»: olyan 

termék, amely tápanyagtartalmától 

függetlenül stimulálja a növény 

tápanyagellátási folyamatait azzal a 

kizárólagos céllal, hogy a növény 

következő tulajdonságai közül egyet vagy 

többet javítson: 

„34. «növényi biostimuláns»: olyan 

termék, amely tápanyagtartalmától 

függetlenül a növény tápanyagellátási 

folyamatait stimuláló természetben 

előforduló anyagot vagy 

mikroorganizmust, vagy az ilyen anyagok 

és/vagy mikroorganizmusok bármely 

kombinációját tartalmazza, azzal a 

kizárólagos céllal, hogy a növény vagy a 

növény rhizoszférája következő 

tulajdonságai közül egyet vagy többet 

javítson: 

Or. en 

Indokolás 

A növényi biostimulánsoknak természetben előforduló anyagoknak kell lenniük. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Módosítás: 376 

Pascal Durand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 rész – 8 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. Amennyiben a CE-jelöléssel 

ellátott termésnövelő termék felhasználása 

a 834/2007/EK rendelet szerint 

megengedett az ökológiai 

mezőgazdaságban, azt a címkén „a 

834/2007/EK rendelet tekintetében az 

ökológiai gazdálkodásban engedélyezett” 

megjegyzéssel kell feltüntetni. 

 Azoknak a 834/2007/EK rendelet 

tekintetében ökológiai mezőgazdaság 

céljára nem alkalmas, CE-jelöléssel 

ellátott termésnövelő termékek esetében, 

amelyek a 834/2007/EK rendelet 23. 

cikkében említett kifejezésekre 

emlékeztető kereskedelmi névvel 

rendelkeznek, amely félrevezető lehet a 

végső felhasználó számára a termék 

ökológiai mezőgazdaságban való 

felhasználását illetően, a címkén „a 

834/2007/EK rendelet tekintetében az 

ökológiai gazdálkodásban nem 

engedélyezett” megjegyzésnek kell 

szerepelnie. 

Or. en 

Indokolás 

Szükség van ilyen címkézési követelményekre, mivel az ökológiai gazdálkodást folytató 
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termelők esetében újra és újra előfordul, hogy azért büntetik meg őket, mert az ökológiai 

gazdálkodásban nem engedélyezett olyan termelésnövelő termékeket használnak, amelyek 

kereskedelmi nevében félrevezetően „bio-” vagy „öko-” megjelölés szerepel. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

18.10.2017 A8-0270/377 

Módosítás: 377 

Pascal Durand 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

II melléklet – II rész – 7 összetevő-kategória: mikroorganizmusok – bekezdés – 2 

franciabekezdés és táblázat 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 • amelyeket az alábbi 

táblázat tartalmaz: 

törölve 

Azotobacter spp.  

Mikorizza-gombák    

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Indokolás 

Már számos más fajt és csoportjaikat is használják és keltik fel nemzeti szinten a termelők 

érdeklődését. 

 

 


