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18.10.2017 A8-0270/396 

Módosítás  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a PPE 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 

I melléklet – II rész – 1 B funkció szerinti termékkategória – 3 bekezdés – a pont – 

albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) amennyiben a CE-jelöléssel ellátott 

termésnövelő termék foszfor-pentoxid 

(P2O5)-egyenértékben számított teljes 

foszfortartalma (P) legalább 5 

tömegszázalék (foszfáttrágya): 

(2) amennyiben a CE-jelöléssel ellátott 

termésnövelő termék foszfor-pentoxid 

(P2O5)-egyenértékben számított teljes 

foszfortartalma (P) legalább 5 

tömegszázalék (foszfáttrágya): 

 [Publications office, please insert 

the date of application of this 

Regulation]-tól/től: 60 mg/kg 

foszfor-pentoxid (P2O5), 

 Az e rendelet alkalmazásának 

megkezdését követő három év 

elteltével: 60 mg/kg foszfor-

pentoxid (P2O5), 

 [Publications office, please insert 

the date occurring three years 

after the date of application of this 

Regulation]-tól/től: 40 mg/kg 

foszfor-pentoxid (P2O5), 

 

 [Publications office, please insert 

the date occurring twelve years 

after the date of application of this 

Regulation]-tól/től: 20 mg/kg 

foszfor-pentoxid (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Módosítás  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

a PPE 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 

I melléklet – II rész – 1 C I funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – a pont – 2 

albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) amennyiben a CE-jelöléssel ellátott 

termésnövelő termék foszfor-pentoxid 

(P2O5)-egyenértékben számított teljes 

foszfortartalma (P) legalább 5 

tömegszázalék (foszfáttrágya):  

(2) amennyiben a CE-jelöléssel ellátott 

termésnövelő termék foszfor-pentoxid 

(P2O5)-egyenértékben számított teljes 

foszfortartalma (P) legalább 5 

tömegszázalék (foszfáttrágya):  

- [Publications office, please insert 

the date of application of this 

Regulation]-tól/től: 60 mg/kg foszfor-

pentoxid (P2O5), 

- Az e rendelet alkalmazásának 

megkezdését követő három év elteltével: 

60 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), 

- [Publications office, please insert 

the date occurring three years after the 

date of application of this Regulation]-

tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), 

 

- [Publications office, please insert 

the date occurring twelve years after the 

date of application of this Regulation]-

tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Módosítás  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

a PPE 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 

I melléklet – II rész – 2 funkció szerinti termékkategória  – 3 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A szárazanyag tekintetében a 

következő paramétereknek kell 

teljesülniük: 

3. A szárazanyag tekintetében a 

következő paramétereknek kell 

teljesülniük: 

 minimális semlegesítőképességi 

egyenérték: 15 (CaO-egyenérték) 

vagy 9 (HO--egyenérték), és 

 minimális semlegesítőképességi 

egyenérték: 15 (CaO-egyenérték) 

vagy 9 (HO--egyenérték), és 

 minimális reakcióképesség:  10% 

vagy hat hónap után 50% 

(inkubációs vizsgálat) 

 minimális reakcióképesség: 10% 

vagy hat hónap után 50% 

(inkubációs vizsgálat), és 

  minimális szemcseméret: 70% < 1 

mm, kivéve égetett mész, granulált 

meszezőanyag és kréta esetén (=a 

szemcseméret 70%-a eshet át egy 1 

mm-es szitán) 

Or. en 

Indokolás 

A szemcseméret évtizedek óta fontos és jól ismert minőségi paraméter egész Európában. 

Könnyen és gyorsan mérhető és ellenőrizhető a gyártók és a mezőgazdasági termelők 

számára. Továbbá fontos paraméter a földön és a talajban való egyenlő eloszlás 

szempontjából is. A termésnövelő termékekről szóló jelenlegi uniós rendeletben és a 

termésnövelő termékekről szóló legtöbb tagállami rendeletben a minimális szemcseméret 70% 

< 1,0 mm-ben és 97% < 3,15 mm-ben van meghatározva az észszerű hatás biztosítására. Az 

égetett mész, a granulált meszezőanyag és a kréta esetén a minimális szemcseméret nem 

észszerű. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Módosítás  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

a PPE 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 – 2 funkció szerinti termékkategória – 2 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

–szemcseméret a megadott szemméretű 

szitán áteső százalék feltüntetésével;  

– szemcseméret az 1,0 mm-es és 3,15 

mm-es szitán áteső százalék 

feltüntetésével; 

Or. enIndokolás 

A meszezőanyagok minőségének biztosításához és a termékek könnyebb összehasonlításához 

és a könnyebb ellenőrzéshez szükséges minimális szemcseméretre vonatkozó új módosításnak 

megfelelően a szemcseméretet 1,0 mm és 3,15 mm vonatkozásában kell megállapítani (a 

szitán áteső százalék). A Bizottság javaslata határozatlan. A szemcseméretre vonatkozó 

tűréshatár már meg van állapítva a III. melléklet 2. részének 2. funkció szerinti 

termékkategóriájában. 

 

 


