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Módosítás 344
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szént (C) és - szerves szént - Corg és

Or. en

Módosítás 345
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szént (C) és - szerves szént (Corg) és

Or. en

Módosítás 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, ideértve a leonarditot, a lignitet 
és a tőzeget, kivéve azonban a fosszilis 
vagy a geológiai formációkba ágyazott 
egyéb anyagokat.

Or. en
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Módosítás 347
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos megkönnyíteni a tőzegen, leonarditon és ligniten alapuló szerves trágyák 
gyártását az ezekből származó humuszos anyagok alapján. E természetes mátrixok növelik a 
szerves trágyák tápanyag-hasznosulását, ami előnyös a gazdálkodók számára, és 
környezetvédelmi szempontból sem jár semmilyen káros következményekkel. E mátrixok 
kizárása nem hatékony trágyák felhasználására ösztönözhetne, ami káros lenne a 
gazdálkodók számára.

Módosítás 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en
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Módosítás 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en

Módosítás 350
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos megkönnyíteni a tőzegen, leonarditon és ligniten alapuló szerves trágyák 
gyártását az ezekből származó humuszos anyagok alapján. E természetes mátrixok növelik a 
szerves trágyák tápanyag-hasznosulását, ami előnyös a gazdálkodók számára, és 
környezetvédelmi szempontból sem jár semmilyen káros következményekkel. E mátrixok 
kizárása nem hatékony trágyák felhasználására ösztönözhetne, ami káros lenne a 
gazdálkodók számára.
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Módosítás 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T.– 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza: □

összes nitrogén (N), 2,5 tömegszázalék, 
vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2,0 
tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid 
(K2O) 2 tömegszázalék és

összes tápanyagmennyiség, 6,5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 352
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A F.SZ.T.– 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza: □

összes nitrogén (N), 2,5 tömegszázalék, 
vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2,0 
tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid 
(K2O) 2 tömegszázalék és

összes tápanyagmennyiség, 6,5 
tömegszázalék

Or. en
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Indokolás

Támogatjuk az AGRI előadójának javaslatát, amely szerint gondoskodni kell arról, hogy a 
többféle tápanyagot tartalmazó műtrágyák legalább egy bizonyos mennyiségű tápanyagot 
tartalmazzanak.  Ez a módosítás bevezeti ezt a fogalmat a szilárd szerves trágyákra nézve.

Módosítás 353
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 2 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 1 
tömegszázalék (egy százalék),

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát.  Indokolt a két százalékos nitrogén-
küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő tápanyagértéket 
biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves trágyák nitrogéntartalmát a Bizottság által 
javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal megszüntetjük a szerves és az ásványi 
trágyák közötti paritást, félrevezetjük a gazdálkodókat (mivel az ilyen alacsony 
tápanyagtartalmú szerves trágyák nem képesek megfelelően táplálni a növényeket), és növelik 
a CO2-kibocsátásokat (az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák szállítása magas 
kibocsátásokhoz vezet).  Ennek megfelelően meg kell tartani a Bizottság által javasolt 
magasabb értékeket.

Módosítás 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 2 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 2,5 
tömegszázalék, vagy

Or. en
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Módosítás 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1 
tömegszázalék, vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 
tömegszázalék, vagy

Or. en

Módosítás 356
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1 
tömegszázalék, vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 0,5 
tömegszázalék (fél százalék),

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát.  Indokolt az egy százalékos foszfor-
pentoxid-küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő 
tápanyagértéket biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves trágyák foszfor-pentoxid-
tartalmát a Bizottság által javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal megszüntetjük 
a szerves és az ásványi trágyák közötti paritást, félrevezetjük a gazdálkodókat (mivel az ilyen 
alacsony tápanyagtartalmú szerves trágyák nem képesek megfelelően táplálni a növényeket), 
és növelik a CO2-kibocsátásokat (az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák szállítása 
magas kibocsátásokhoz vezet).  Ennek megfelelően meg kell tartani a Bizottság által javasolt 
magasabb értékeket.

Módosítás 357
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 2 - összes kálium-oxid (K2O), 1 
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tömegszázalék. tömegszázalék (egy százalék).

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát.  Indokolt a két százalékos kálium-
oxid-küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő tápanyagértéket 
biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves trágyák kálium-oxid-tartalmát a Bizottság 
által javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal megszüntetjük a szerves és az 
ásványi trágyák közötti paritást, félrevezetjük a gazdálkodókat (mivel az ilyen alacsony 
tápanyagtartalmú szerves trágyák nem képesek megfelelően táplálni a növényeket), és növelik 
a CO2-kibocsátásokat (az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák szállítása magas 
kibocsátásokhoz vezet).  Ennek megfelelően meg kell tartani a Bizottság által javasolt 
magasabb értékeket.

Módosítás 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T.– 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 2 
tömegszázalék.

- összes kálium-oxid (K2O) 2 
tömegszázalék és

Or. en

Módosítás 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2 pont – 3a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes tápanyagmennyiség, 6,5 
tömegszázalék.

Or. en
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Módosítás 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza: □

összes nitrogén (N), 2 tömegszázalék, vagy 
összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1 
tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid 
(K2O) 2 tömegszázalék és

összes tápanyagmennyiség, 5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 361
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 A II F.SZ.T. – 2a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza:

- összes nitrogén (N), 2 
tömegszázalék, vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1 
tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid 
(K2O), 2 tömegszázalék és

- összes tápanyagmennyiség, 5 
tömegszázalék.
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Or. en

Indokolás

Támogatjuk az AGRI előadójának javaslatát, amely szerint gondoskodni kell arról, hogy a 
többféle tápanyagot tartalmazó műtrágyák legalább egy bizonyos mennyiségű tápanyagot 
tartalmazzanak.  Ez a módosítás bevezeti ezt a fogalmat a folyékony szerves trágyákra nézve.

Módosítás 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – 2 francia bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szerves szént (C) és - szerves szént (C) és a szén és a 
nitrogén arányát (C/N);

Or. en

Indokolás

A szén és a nitrogén arányát (C/N) fel kell tüntetni a címkén, mert ez jelzi a mineralizáció 
mértékét, vagyis a növények számára elérhető nitrogént. Enélkül nem lehet feltüntetni a 
növények számára nem elérhető nitrogén mennyiségét.

Módosítás 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – 2 francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en
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Módosítás 364
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – 2 francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos megkönnyíteni a tőzegen, leonarditon és ligniten alapuló szerves-ásványi 
trágyák, valamint az ezekből származó humuszos anyagokon alapuló trágyák gyártását. E 
természetes mátrixok növelik a szerves-ásványi trágyák tápanyag-hasznosulását, ami előnyös 
a gazdálkodók számára, és környezetvédelmi szempontból sem jár semmilyen káros 
következményekkel. E mátrixok kizárása nem hatékony trágyák felhasználására 
ösztönözhetne, ami káros lenne a gazdálkodók számára.

Módosítás 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – 2 francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

kizárólag biológiai eredetű anyagokat
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis és 
a geológiai formációkba ágyazott egyéb 
anyagokat.

Or. en
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Módosítás 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B I F.SZ.T.– 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza:

összes nitrogén (N), 2,5 tömegszázalék, 
melyből a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék 1 tömegszázaléka 
szerves nitrogén (N), vagy összes foszfor-
pentoxid (P2O5), 2 tömegszázalék, vagy 
összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék 
és

összes tápanyagmennyiség, 6,5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 367
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B I F.SZ.T.– 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza:

- összes nitrogén (N), 2,5 
tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék 1 
tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 
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tömegszázalék, vagy

- összes kálium-oxid (K2O) 2 
tömegszázalék és

- összes tápanyagmennyiség, 6,5 
tömegszázalék.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk az AGRI előadójának javaslatát, amely szerint gondoskodni kell arról, hogy a 
többféle tápanyagot tartalmazó szerves-ásványi trágyák legalább egy bizonyos mennyiségű 
tápanyagot tartalmazzanak.  Ez a módosítás bevezeti ezt a fogalmat a szilárd szerves-ásványi 
trágyákra nézve.

Módosítás 368
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N) 2 
tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék 0,5 
tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

- összes nitrogén (N) 1 
tömegszázalék (egy százalék), melyből a 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
0,5 tömegszázaléka szerves nitrogén (N), 
vagy

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát. Indokolt a két százalékos nitrogén-
küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő tápanyagértéket 
biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves-ásványi trágyák nitrogéntartalmát a 
Bizottság által javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal megszüntetjük a szerves-
ásványi és az ásványi trágyák közötti paritást, félrevezetjük a gazdálkodókat (mivel az ilyen 
alacsony tápanyagtartalmú szerves-ásványi trágyák nem képesek megfelelően táplálni a 
növényeket), és növelik a CO2-kibocsátásokat (az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák 
szállítása magas kibocsátásokhoz vezet).  Ennek megfelelően meg kell tartani a Bizottság által 
javasolt magasabb értékeket.



AM\1121500HU.docx 15/138 PE602.754v01-00

HU

Módosítás 369
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 
tömegszázalék, vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 0,5 
tömegszázalék (fél százalék),

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát.  Indokolt a két százalékos foszfor-
pentoxid-küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő 
tápanyagértéket biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves-ásványi trágyák foszfor-
pentoxid-tartalmát a Bizottság által javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal 
megszüntetjük a szerves-ásványi és az ásványi trágyák közötti paritást, félrevezetjük a 
gazdálkodókat (mivel az ilyen alacsony tápanyagtartalmú szerves-ásványi trágyák nem 
képesek megfelelően táplálni a növényeket), és növelik a CO2-kibocsátásokat (az ilyen 
alacsony tápanyagtartalmú trágyák szállítása magas kibocsátásokhoz vezet).  Ennek 
megfelelően meg kell tartani a Bizottság által javasolt magasabb értékeket.

Módosítás 370
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 2 
tömegszázalék.

- összes kálium-oxid (K2O), 1 
tömegszázalék (egy százalék).

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatát.  Indokolt a két százalékos kálium-
oxid-küszöbérték, mert ez gondoskodik arról, hogy ezek a trágyák elegendő tápanyagértéket 
biztosítsanak a növények számára.  Ha a szerves-ásványi trágyák kálium-oxid-tartalmát a 
Bizottság által javasolt (már kívánatos) érték alá csökkentjük, azzal megszüntetjük a szerves-
ásványi és az ásványi trágyák közötti paritást, félrevezetjük a gazdálkodókat (mivel az ilyen 
alacsony tápanyagtartalmú szerves-ásványi trágyák nem képesek megfelelően táplálni a 
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növényeket), és növelik a CO2-kibocsátásokat (az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák 
szállítása magas kibocsátásokhoz vezet).  Ennek megfelelően meg kell tartani a Bizottság által 
javasolt magasabb értékeket.

Módosítás 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2 pont – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes tápanyagmennyiség, 6 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az 
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza:

összes nitrogén (N), 2 tömegszázalék, 
melyből a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék 0,5 tömegszázaléka 
szerves nitrogén (N), vagy összes foszfor-
pentoxid (P2O5), 2 tömegszázalék, vagy 
összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék 
és

összes tápanyagmennyiség, 6 
tömegszázalék.

Or. en
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Módosítás 373
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 B II F.SZ.T. – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, a termék az 
elsődleges garantált tápanyagokat az
alább megjelölt minimális mennyiségben 
tartalmazza:

- összes nitrogén (N) 2 
tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék 0,5 
tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 2 
tömegszázalék, vagy

- összes kálium-oxid (K2O) 2 
tömegszázalék és

- összes tápanyagmennyiség, 6 
tömegszázalék.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk az AGRI előadójának javaslatát, amely szerint gondoskodni kell arról, hogy a 
többféle tápanyagot tartalmazó folyékony szerves-ásványi trágyák legalább egy bizonyos 
mennyiségű tápanyagot tartalmazzanak. A tápanyagok mennyiségét azonban olyan szintre 
kell emelni, amely elegendő mennyiségű tápanyagról gondoskodik, az Európai Bizottság 
javaslatához hasonlóan. Ellenkező esetben a termésnövelő termék félrevezeti a gazdálkodót, 
nincs paritás az ásványi trágyákkal, és az ilyen alacsony tápanyagtartalmú trágyák 
hozzájárulnak a CO2-kibocsátáshoz az alacsony tápanyagtartalmú anyagok szállításán 
keresztül.

Módosítás 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C F.SZ.T.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervetlen trágya a szerves és a szerves-
ásványi trágyától eltérő trágya.

Az ásványi trágya olyan trágya, amely 
ásványi formában tartalmaz 
tápanyagokat, vagy ásványi formájúvá 
feldogozott állati vagy növényei eredetű 
tápanyagokat tartalmaz. A karbamid, 
valamint annak kondenzációs és 
asszociációs termékei a tápanyagokat 
ásványi formában tartalmazónak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervetlen trágya a szerves és a szerves-
ásványi trágyától eltérő trágya.

Az ásványi trágya olyan trágya, amely 
ásványi formában tartalmaz 
tápanyagokat, vagy ásványi formájúvá 
feldogozott állati vagy növényei eredetű 
tápanyagokat tartalmaz. A karbamid, 
valamint annak kondenzációs és 
asszociációs termékei a tápanyagokat 
ásványi formában tartalmazónak 
minősülnek.

Or. en

Módosítás 376
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C F.SZ.T. – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A foszfortrágyáknak a következő 
minimális oldékonysági szintek legalább 
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egyikének meg kell felelniük, hogy a 
növény számára felvehetők legyenek, 
máskülönben ezek nem nevezhetők 
foszfortrágyának:

– vízben való oldhatóság: az összes P 
minimum 40%-a, vagy

– semleges ammónium-citrátban való 
oldhatóság: az összes P minimum 75%-a, 
vagy

– hangyasavban való oldhatóság (csak 
lágy ásványi foszfát esetén): az összes P 
minimum 55%-a.

Or. en

Módosítás 377
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C F.SZ.T. – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megadható összes nitrogéntartalom az 
ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a 
karbamid nitrogén, a metilén-
karbamidban jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A 
megadható foszfortartalom a foszfát 
formájában jelen lévő foszforból adódik. 
Új formák tudományos vizsgálatot 
követően, a 42. cikk szerint vehetők fel.

Or. en

Módosítás 378
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C F.SZ.T. – 1 c bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék szervesszén-tartalma (Corg) nem 
haladhatja meg az 1 tömegszázalékot. Ez 
konvenció szerint nem foglalja magában a 
bevonatokból, az agronómiai 
adalékanyagokból és a technikai 
segédanyagokból származó szenet.

Or. en

Módosítás 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A makroelem-tartalmú szervetlen
trágya feladata növényeknek a következők 
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium 
(K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén 
(S) és nátrium (Na).

1. A makroelem-tartalmú ásványi
trágya feladata növényeknek a következők
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása:

a) Elsődleges: nitrogén (N), foszfor (P) és
kálium (K).

b) Másodlagos: magnézium (Mg), kalcium 
(Ca), kén (S) vagy nátrium (Na).

A megadható nitrogéntartalom az 
ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a 
karbamid nitrogén, a karbamid-
formaldehidben jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A 
garantált elsődleges és másodlagos 
tartalmat a P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 
és Na2O formájában adják meg. Új 
formák tudományos vizsgálatot követően 
vehetők fel.

Or. en
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Indokolás

A helyes mezőgazdasági gyakorlatok érvényre juttatásának egyik alapvető eszköze a 
gazdálkodók helyes tájékoztatása. Ez lehetővé teszi annak megismerését, hogy a tápanyagok 
milyen adagolását kell alkalmazni, valamint azoknak a megfelelő mennyiségben és a 
megfelelő minőségben történő előállítását. Ezért tájékoztatni kell a gazdálkodókat arról, hogy 
egy-egy konkrét trágyában mely tápanyagok állnak rendelkezésre, illetve nem állnak 
rendelkezésre növényeik számára.  Következetességi okok miatt a foszfáttartalmat P2O5 
formájában kell biztosítani, míg a káliumtartalmat K2O formájában, az egyéb tápanyagokat 
pedig hasonló formákban.

Módosítás 380
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A makroelem-tartalmú szervetlen 
trágya feladata növényeknek a következők 
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium 
(K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén 
(S) és nátrium (Na).

1. A makroelem-tartalmú szervetlen 
trágya feladata növényeknek a következők 
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása:

a) Elsődleges: nitrogén (N), foszfor (P) és
kálium (K).

b) Másodlagos: magnézium (Mg), kalcium 
(Ca), kén (S) vagy nátrium (Na).

A megadható nitrogéntartalom az 
ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a 
karbamid nitrogén, a karbamid-
formaldehidben jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A 
garantált elsődleges és másodlagos 
tartalmat a P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 
és Na2O formájában adják meg. Új 
formák tudományos vizsgálatot követően 
vehetők fel.

Or. en
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Indokolás

A helyes mezőgazdasági gyakorlatok érvényre juttatásának egyik alapvető eszköze a 
gazdálkodók helyes tájékoztatása. Ez lehetővé teszi annak megismerését, hogy a tápanyagok 
milyen adagolását kell alkalmazni, valamint azoknak a megfelelő mennyiségben és a 
megfelelő minőségben történő előállítását. Ezért tájékoztatni kell a gazdálkodókat arról, hogy 
egy-egy konkrét trágyában mely tápanyagok állnak rendelkezésre, illetve nem állnak 
rendelkezésre növényeik számára.  Következetességi okok miatt a foszfáttartalmat P2O5 
formájában kell biztosítani, míg a káliumtartalmat K2O formájában, az egyéb tápanyagokat 
pedig hasonló formákban.

Módosítás 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A makroelem-tartalmú szervetlen 
trágya feladata növényeknek a következők 
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium 
(K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén 
(S) és nátrium (Na).

1. A makroelem-tartalmú szervetlen 
trágya feladata növényeknek a következők 
közül egy vagy több makroelemmel való 
ellátása: nitrogén (N), foszfor (P) és kálium 
(K).

Másodlagos: magnézium (Mg), kalcium 
(Ca), kén (S) vagy nátrium (Na).

A megadható nitrogéntartalom az 
ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a 
karbamid nitrogén, a karbamid-
formaldehidben jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A 
garantált elsődleges és másodlagos 
tartalmat a P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 
és Na2O formájában adják meg. Új 
formák tudományos vizsgálatot követően 
vehetők fel.

Or. en

Módosítás 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, szilárd szervetlen trágya 
garantált tartalma egy tápanyagra 
korlátozódik.

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált 
tartalma egy elsődleges tápanyagra 
(nitrogén (N), foszfor (P) és kálium (K))
korlátozódik.

Or. en

Módosítás 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, szilárd szervetlen trágya 
garantált tartalma egy tápanyagra 
korlátozódik.

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált 
tartalma egy elsődleges tápanyagra 
korlátozódik.

Or. en

Módosítás 384
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, szilárd szervetlen trágya 
garantált tartalma egy tápanyagra 
korlátozódik.

1. A makroelemet tartalmazó, szilárd 
ásványi trágya garantált tartalma egy 
elsődleges tápanyagra korlátozódik.

Or. en
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Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a több 
hatóanyagot tartalmazó trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot.  Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni. Ezenkívül a szervetlen trágyákra „ásványi” megjelöléssel kell hivatkozni. 
Végül feltételezve, hogy valamit meg kell jelölni, a „legfeljebb egy” tényleges jelentése 
„egy”.

Módosítás 385
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.
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Módosítás 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 6 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 6 
tömegszázalék,

és tartalmazhat egy vagy több másodlagos 
tápanyagot is a megjelölt minimális 
mennyiségben:

Or. en

Módosítás 387
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 6 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 6 
tömegszázalék,

és tartalmazhat egy vagy több másodlagos 
tápanyagot is a megjelölt minimális 
mennyiségben:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
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módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 388
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 és 
10 % közötti tömegszázaléknyi 
mennyiségben.

Or. en

Módosítás 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1–10 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 390
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1–10 
tömegszázalék.

Or. en
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Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 391
Vicky Ford
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 
legalább 1 tömegszázalék.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül el kell kerülni a felső határérték alkalmazását, mivel ez megakadályozná az 
egyetlen makroelemet tartalmazó mezőgazdasági sók (50% Na2O) és más magas nátrium-
tartalmú anyagok alkalmazását, ide számítva a cukorrépát és a sárgarépát.

Módosítás 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A több makroelemet tartalmazó, 
szilárd szervetlen trágya garantált tartalma 
egynél több tápanyag.

1. A több makroelemet tartalmazó, 
szilárd ásványi trágya garantált tartalma 
egynél több elsődleges tápanyag.
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Or. en

Módosítás 393
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A több makroelemet tartalmazó, 
szilárd szervetlen trágya garantált tartalma 
egynél több tápanyag.

1. A több makroelemet tartalmazó, 
szilárd szervetlen trágya garantált tartalma 
egynél több elsődleges tápanyag.

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket. Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni. A szervetlen trágyákra „ásványi” megjelöléssel kell hivatkozni.

Módosítás 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:
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Módosítás 395
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket. Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 3 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 1,5 
tömegszázalék,

Or. en
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Módosítás 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 398
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 5 
tömegszázalék,

és tartalmazhat egy vagy több másodlagos 
tápanyagot is a megjelölt minimális 
mennyiségben:

Or. en

Módosítás 400
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 5 
tömegszázalék,

és a megjelölt minimális mennyiségben 
egy vagy több másodlagos tápanyagot is 
tartalmazhat:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, szilárd trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.
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Módosítás 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), 1,5 
tömegszázalék,

- összes magnézium-oxid (MgO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 402
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), 1,5 
tömegszázalék,

- összes magnézium-oxid (MgO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 404
Edward Czesak
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 2
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 405
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 1,5 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 1,5 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék, vagy

Or. en

Módosítás 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 1,5 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 1,5 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1–10 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 409
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1–10 
tömegszázalék.

Or. en

Indokolás

és a megjelölt minimális mennyiségben egy vagy több másodlagos tápanyagot is 
tartalmazhat:

Módosítás 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i-ii A F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A magas nitrogéntartalommal 
rendelkező, egyetlen vagy több 
makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen
ammónium-nitrát trágya ammónium-nitrát 
(NH4NO3) alapú, és legalább 28 
tömegszázalék nitrogént (N) tartalmaz az 
ammónium-nitrát(NH4NO3) 
következtében.

1. A magas nitrogéntartalommal 
rendelkező, egyetlen vagy több 
makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi
ammónium-nitrát trágya ammónium-nitrát 
(NH4NO3) alapú, és legalább 28 
tömegszázalék nitrogént (N) tartalmaz az 
ammónium-nitrát(NH4NO3) 
következtében.

Or. en

Módosítás 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i-ii A F.SZ.T. – 5 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- öt, a IV. melléklet A1 moduljának 
4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési 
ciklust követően,

- öt, a IV. melléklet A1 moduljának 
4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési 
ciklust követően, a forgalomba hozatal 
előtti vizsgálat érdekében,

Or. en

Módosítás 412
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I a i-ii A F.SZ.T. – 5 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- öt, a IV. melléklet A1 moduljának 
4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési 
ciklust követően,

- öt, a IV. melléklet A1 moduljának 
4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési 
ciklust követően, a forgalomba hozatal 
előtti vizsgálat érdekében,

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás javaslatot tesz az időrend egyértelművé tételére és összhangba kívánja hozni a 
robbanási vizsgálatra vonatkozó rendelkezést a 2003/2003/EK rendeletben meghatározott 
általános gyakorlattal.

Módosítás 413
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, folyékony szervetlen trágya 
garantált tartalma egy tápanyagra 
korlátozódik.

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, folyékony szervetlen trágya 
garantált tartalma egy elsődleges 
tápanyagra korlátozódik.

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot.  Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni. A szervetlen trágyákra „ásványi” megjelöléssel kell hivatkozni. Végül 
feltételezve, hogy valamit meg kell jelölni, a „legfeljebb egy” tényleges jelentése „egy”.

Módosítás 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, folyékony szervetlen trágya 
garantált tartalma egy tápanyagra 
korlátozódik.

1. Az egyetlen makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágya 
garantált tartalma egy elsődleges
tápanyagra korlátozódik.

Or. en

Módosítás 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

Or. en

Módosítás 416
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt 
minimális mennyiségben:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
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egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

és a megjelölt minimális mennyiségben 
egy vagy több másodlagos tápanyagot is 
tartalmazhat:

Or. en

Módosítás 418
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 3 
tömegszázalék,

és a megjelölt minimális mennyiségben 
egy vagy több másodlagos tápanyagot is 
tartalmazhat:

Or. en
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Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket. Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 420
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
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egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.

Módosítás 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5–5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 422
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b i F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 1 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5–5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A több makroelemet tartalmazó, 
folyékony szervetlen trágya garantált 
tartalma egynél több tápanyag.

1. A több makroelemet tartalmazó, 
folyékony ásványi trágya garantált tartalma 
egynél több elsődleges tápanyag.

Or. en

Módosítás 424
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A több makroelemet tartalmazó, 
folyékony szervetlen trágya garantált 
tartalma egynél több tápanyag.

1. A több makroelemet tartalmazó, 
folyékony szervetlen trágya garantált 
tartalma egynél több elsődleges tápanyag.

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot és a 
helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre vonatkozó 
rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) közvetett 
módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos tápanyagok közötti 
felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó információkat kell 
először közölni.  A szervetlen trágyákra „ásványi” megjelöléssel kell hivatkozni.

Módosítás 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

Or. en

Módosítás 426
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a következő garantált 
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

2. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék a garantált elsődleges
tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a 
megjelölt minimális mennyiségben:

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 1,5 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 3 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 428
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 1,5 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 3 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 429
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 1,5 
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), legalább 1,5 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 431
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 
tömegszázalék,

Or. en
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Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket. Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 433
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 
tömegszázalék,

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 
legalább 1,5 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
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lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 4 
tömegszázalék,

és a megjelölt minimális mennyiségben 
egy vagy több másodlagos tápanyagot is 
tartalmazhat:

Or. en

Módosítás 435
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 4 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
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tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 4 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 437
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O), 1,5 
tömegszázalék,

- összes kálium-oxid (K2O), 
legalább 1,5 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), 
0,75 tömegszázalék,

- összes magnézium-oxid (MgO), 4 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 439
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), 
0,75 tömegszázalék,

- összes magnézium-oxid (MgO), 4 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), - összes magnézium-oxid (MgO), 4 
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0,75 tömegszázalék, tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 441
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes magnézium-oxid (MgO), 
0,75 tömegszázalék,

- összes magnézium-oxid (MgO), 
legalább 0,75 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 443
Edward Czesak
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 2 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 445
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 5 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 
tömegszázalék,

- összes kalcium-oxid (CaO), 
legalább 0,75 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 0,75 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék,

Or. en

Módosítás 447
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 0,75 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék,

Or. en
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Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.

Módosítás 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 0,75 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), 5 
tömegszázalék, vagy

Or. en

Módosítás 449
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kén-trioxid (SO3), 0,75 
tömegszázalék, vagy

- összes kén-trioxid (SO3), legalább
0,75 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
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lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5–5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 451
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5–5 
tömegszázalék.

Or. en

Indokolás

A trágyák összetevőit továbbra is fel kell osztani elsődleges és másodlagos 
tápanyagcsoportra, mert ezeknek a tápanyagcsoportoknak a jelentősége erősen eltér 
egymástól. Az elsődleges tápanyagok (N, P2O5 és K2O) azok a fő elemek, amelyek 
szükségesek a növények megfelelő és hatékony növekedéséhez, míg a másodlagos tápanyagok 
(MgO, CaO, SO3 és Na2O) csak támogatják az elsődleges elemeket.  Ennek a felosztásnak a 
megszüntetése hátrányos és megtévesztő lenne a gazdálkodók számára. Ezért a makroelemet 
tartalmazó, folyékony ásványi trágyák képletének tartalmaznia kell egy elsődleges tápanyagot 
és a helyzettől függően egy vagy több másodlagos tápanyagot. Ezenkívül a címkézésre 
vonatkozó rendelkezések (pl. III. melléklet – II. rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória) 
közvetett módon már elismeri az elsődleges tápanyagok (N, P és K) és másodlagos 
tápanyagok közötti felosztást annak előírásával, hogy az elsődleges tápanyagokra vonatkozó 
információkat kell először közölni.
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Módosítás 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5–5 
tömegszázalék.

Or. en

Módosítás 453
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C I b ii F.SZ.T. – 2 pont – 7 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nátrium-oxid (Na2O), 0,5 
tömegszázalék.

- összes nátrium-oxid (CaO), 
legalább 0,5 tömegszázalék,

Or. en

Indokolás

Ha a minimális tápanyagszintet a régi 2003/2003/EK rendelet szerint növeljük, az hátrányos 
lehet, mert a magas minimális tápanyagszintek a növények ásványi trágyákkal történő 
tápoldatozásához vezethetnek. Inkább alacsonyabb minimális korlátozást kell előírni, hogy 
lehetővé tegyük az előírások keverését, hogy ezek megfeleljenek a növények, valamint a 
trágyázott talaj igényeinek.

Módosítás 454
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1 C II F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A mikroelem-tartalmú szervetlen 
trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól 
eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata 
növényeknek a következők közül egy vagy 

1. A mikroelem-tartalmú szervetlen 
trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól 
eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata 
növényeknek a következők közül egy vagy 
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több tápanyaggal való ellátása: bór (B), 
kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán 
(Mn), molibdén (Mo) vagy cink (Zn).

több tápanyaggal való ellátása: bór (B), 
kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán 
(Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), 
szilícium (Si) vagy cink (Zn).

Or. en

Módosítás 455
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A meszezőanyag olyan, a kalcium 
(Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, 
hidroxidjait, karbonátjait vagy szilikátjait 
tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék, amelynek feladata a 
talaj savasságának javítása.

1. A meszezőanyag olyan, a kalcium 
(Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, 
hidroxidjait, karbonátjait és/vagy
szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék, amelynek 
feladata a talaj savasságának javítása.

Or. en

Módosítás 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 A F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban az egyéb,
fosszilis és a geológiai formációkba 
ágyazott anyagokat.

Or. en
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Módosítás 457
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 A F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, 
a lignitet és a belőlük kinyert humuszos 
anyagokat is, kivéve azonban az egyéb,
fosszilis és a geológiai formációkba 
ágyazott anyagokat.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos biztosítani a tőzegen, leonarditon és ligniten alapuló szerves-ásványi 
talajjavítók termelését, akárcsak az ezekből származó humuszos anyagokon alapuló 
talajjavítókét. E természetes mátrixok növelik a szerves talajjavítók tápanyag-hasznosulását, 
ami előnyös a gazdálkodók számára, és környezetvédelmi szempontból sem jár semmilyen 
káros következménnyel. E mátrixok kizárása hatástalan talajjavítók felhasználására 
ösztönözhetne, ami káros lenne a gazdálkodók számára.

Módosítás 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 A F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével.

1. A szerves talajjavító anyag 
kizárólag biológiai eredetű anyagokat 
tartalmaz, ideértve a leonarditot, a lignitet 
és a tőzeget is, kivéve azonban az egyéb, 
fosszilis és a geológiai formációkba 
ágyazott anyagokat.

Or. en
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Módosítás 459
Jiří Maštálka

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 B F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A szervetlen talajjavító anyag a 
szerves talajjavító anyagtól eltérő 
talajjavító anyag.

1. A szervetlen talajjavító anyag a 
szerves talajjavító anyagtól eltérő 
talajjavító anyag.

A biológiailag lebomló talajtakaró fólia 
olyan biológiailag lebomló polimer fólia, 
amely megfelel a II. melléklet 10. 
összetevő-kategóriája 2a. és 3. pontjában 
foglalt követelményeknek, amelyek arra 
szolgálnak, hogy a talajra helyezve védjék 
annak szerkezetét, lefojtsák a gyomok 
növekedését, csökkentsék a talaj 
vízveszteségét vagy megelőzzék az eróziót.

Or. en

Módosítás 460
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A termesztőközeg a gyökér 
fejlődését elősegítő szubsztrátként való 
használatra szánt, a talajtól eltérő anyag.

1. A termesztőközeg növények és 
gombák termesztésére szánt, a helyi
talajtól eltérő anyag.

Or. en

Módosítás 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 F.SZ.T. – 1 pont



PE602.754v01-00 58/138 AM\1121500HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A termesztőközeg a gyökér 
fejlődését elősegítő szubsztrátként való 
használatra szánt, a talajtól eltérő anyag.

1. A termesztőközeg növények és 
gombák termesztésére szánt, a helyi 
talajtól eltérő anyag.

Or. en

Módosítás 462
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A növényi biostimuláns olyan, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék, 
amely tápanyagtartalmától függetlenül 
stimulálja a növény tápanyagellátási 
folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy 
a növény következő tulajdonságai közül 
egyet vagy többet javítson:

1. A növényi biostimuláns olyan, 
bármely természetesen előforduló anyagot 
vagy mikroorganizmust tartalmazó, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék, 
vagy ilyen anyagok és/vagy 
mikroorganizmusok bárminemű 
kombinációja, amely tápanyagtartalmától 
függetlenül stimulálja a növény 
tápanyagellátási folyamatait, azzal a 
kizárólagos céllal, hogy a növény 
következő tulajdonságai közül egyet vagy 
többet javítson:

Or. en

Módosítás 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A növényi biostimuláns olyan, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék, 
amely tápanyagtartalmától függetlenül 
stimulálja a növény tápanyagellátási 

1. A növényi biostimuláns olyan 
termék, amely tápanyagtartalmától 
függetlenül stimulálja a növény 
tápanyagellátási folyamatait azzal a 
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folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy 
a növény következő tulajdonságai közül 
egyet vagy többet javítson:

kizárólagos céllal, hogy a növény, illetve a 
növény és a növény rhizoszférájának vagy 
filloszférájának következő tulajdonságai 
közül egyet vagy többet javítson:

Or. en

Módosítás 464
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) abiotikusstressz-tolerancia, vagy b) biotikus- vagy abiotikusstressz-
tolerancia, vagy

Or. en

Módosítás 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) abiotikusstressz-tolerancia, vagy b) abiotikusstressz-tolerancia;

Or. en

Módosítás 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szerves vegyületek bomlása a 
talajban, vagy
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Or. en

Módosítás 467
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szerves vegyületek bomlása a 
talajban.

Or. en

Módosítás 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 F.SZ.T. – 1 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a tápanyagok elérhetősége a 
talajban és a rhizoszférában.

Or. en

Módosítás 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 A F.SZ.T. – 12 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a növényi biostimuláns pH-értéke 
legalább 4.

törölve

Or. en
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Módosítás 470
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6 A F.SZ.T. – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A mikrobiális növényi 
biostimuláns eltarthatósága a címkén 
meghatározott tárolási feltételek mellett 
legalább 6 hónap.

törölve

Or. en

Módosítás 471
Kaja Kallas

Rendeletre irányuló javaslat
II Melléklet – bevezető rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összetevők – vagy az előállításukhoz 
felhasznált bemeneti anyagok – olyan 
anyagokat, amelyekre e rendelet I. 
melléklete határértékeket jelöl meg, nem 
tartalmazhatnak olyan mennyiségekben, 
amelyek veszélyeztethetik a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termékre
vonatkozóan a szóban forgó mellékletben 
meghatározott követelményeknek való 
megfelelést.

Az összetevők – vagy az előállításukhoz 
felhasznált bemeneti anyagok – olyan 
anyagokat, amelyekre e rendelet I. 
melléklete határértékeket jelöl meg, nem 
tartalmazhatnak olyan mennyiségekben, 
amelyet nem lehet eltávolítani a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
gyártási folyamata során olyan 
mértékben, ami már biztosítaná a szóban 
forgó mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelést.

Or. en

Módosítás 472
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 összetevő-kategória – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő 
anyagokat és keverékeket tartalmazhat39:

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő 
anyagokat és keverékeket – ezen belül 
technikai adalékanyagokat –
tartalmazhat39:

__________________ __________________

39 Az anyagnak az 1. összetevő-
kategóriából történő kizárása nem jelenti 
azt, hogy ne lenne alkalmazható 
összetevőként egy másik összetevő-
kategóriában, amennyiben arra különböző 
követelmények vonatkoznak. Lásd például 
az állati melléktermék 11. összetevő-
kategóriáját, a polimerek 9. és 10. 
összetevő-kategóriáját, valamint az 
agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-
kategóriáját.

39 Az anyagnak az 1. összetevő-
kategóriából történő kizárása nem jelenti 
azt, hogy ne lenne alkalmazható 
összetevőként egy másik összetevő-
kategóriában, amennyiben arra különböző 
követelmények vonatkoznak. Lásd például 
az állati melléktermék 11. összetevő-
kategóriáját, a polimerek 9. és 10. 
összetevő-kategóriáját, valamint az 
agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-
kategóriáját.

Or. en

Módosítás 473
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 összetevő-kategória – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) takarmányipari melléktermékek, 
amelyek a 68/2013/EU rendeletben fel 
vannak sorolva a takarmány-alapanyagok 
jegyzékében;

Or. de

Módosítás 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1 összetevő-kategória – 1 pont – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) polimerek, vagy e) polimerek, a termesztőközegekben 
használt polimerek kivételével, amelyek 
nem kerülnek kapcsolatba a talajjal, vagy

Or. en

Indokolás

A javaslatnak elő kell írnia egy olyan termesztőközeg kifejezett lehetőségét, amely nem kerül 
kapcsolatba a talajjal, polimerek kötőanyagként történő használatára nézve. Ezek a polimerek 
nem jelentenek kockázatot az állatok, az emberek és a növények egészségére, valamint a 
környezetre nézve.

Módosítás 475
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek átestek fizikai, 
mechanikai vagy biokémiai feldolgozáson, 
ami lehet további koncentráció, tisztítás 
és/vagy keverés, amennyiben 
összetevőinek kémiai természetét 
szándékosan nem változtatják meg kémiai 
és/vagy mikrobiális eljárásokkal. 

Or. en

Módosítás 476
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek csak minimális 
feldolgozáson estek át, például: 
granulálás, darálás, extrudálás, 
fagyasztásos kezelés, hővel történő 
fertőtlenítés, tápanyag-egyensúly 
kialakítása, vágás, őrlés, darálás,
centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva 
szárítás vagy vizes kivonás.

Or. en

Indokolás

A termesztőközeg nélkülözhetetlen a kertészeti termelésben. Az általános növényi alapú 
termesztőközeg-anyagok növényegészségügyi szempontok miatt további kezeléseken esnek át. 
Ezeket az eljárásokat is be kell illeszteni, hogy a termesztőközegek versenyképes áron széles 
körben hozzáférhetőek legyenek.

Módosítás 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, 
centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva 
szárítás, pufferelés, extrudálás, 
fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés
vagy vizes kivonás.

Or. en
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Módosítás 478
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, 
centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva 
szárítás, pufferelés, extrudálás, 
fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés
vagy vizes kivonás.

Or. en

Indokolás

Ezt a rendelkezést átfogóbbá kell tenni, mert azoknak a növényi kivonatoknak és kapcsolódó 
kivonási eljárásoknak a köre, amelyeket sok éve alkalmaznak és/vagy szabadalmaztak, sokkal 
szélesebb.  A javaslat azonban nem engedélyezhet olyan veszélyes eljárásokat mint a 
sugárzás.

Módosítás 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, 
centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva 
szárítás, pufferelés, extrudálás, 
fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés
vagy vizes kivonás



PE602.754v01-00 66/138 AM\1121500HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, 
fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék olyan növényeket, 
növényi részeket vagy növényi kivonatokat 
tartalmazhat, amelyek nem estek át a 
következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, 
őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, 
préselés, centrifugálás, szárítás, 
fagyasztva szárítás, pufferelés, extrudálás, 
fagykezelés, sugárzás, hővel történő 
fertőtlenítés vagy vizes kivonás.

Or. en

Módosítás 481
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2 összetevő-kategória – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. pont alkalmazásában a 
növények magukban foglalják az algákat, 
de nem terjednek ki a kékmoszatokra.

törölve

Or. en

Indokolás

A termésnövelő terméket felhasználó számára az átláthatóság biztosítása érdekében a 
növények meghatározását nem szabad olyan más anyagokkal keverni, mint az algák.
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Módosítás 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott
termésnövelő termék kizárólag a következő 
bemeneti anyagok közül egy vagy több 
aerob komposztálásával nyert komposztot 
tartalmazhat:

1. Az uniós termésnövelő termék 
kizárólag a következő bemeneti anyagok 
közül egy vagy több aerob 
komposztálásával és a természetesen 
előforduló mikrobák ezt követő esetleges 
megsokszorozódásával nyert komposztot 
és folyékony vagy nem folyékony 
mikrobiális vagy nem mikrobiális 
komposztkivonatokat tartalmazhat:

Or. en

Módosítás 483
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3 összetevő kategória – 1 pont – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feldolgozatlan vagy kizárólag 
kézzel, mechanikusan vagy gravitációs 
úton, vízben való oldással, úsztatással, 
vizes kivonással, vízgőz-desztillációval, 
vagy kizárólag víz eltávolítása céljából 
hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből –
bármilyen módon – kivont, élő vagy 
elpusztult szervezetek vagy azok részei, 
kivéve

c) feldolgozatlan vagy kizárólag 
kézzel, mechanikusan vagy gravitációs 
úton, vízben való oldással, úsztatással, 
vizes kivonással – bármilyen módon –
kivont, élő vagy elpusztult szervezetek 
vagy azok részei, kivéve

Or. en

Indokolás

A komposzt nem steril termesztőközeg. Nem kizárólag tápanyagforrás, hanem élő szervezetek 
inokuluma, amelyek elszaporodnak abban a közegben, amelybe beoltják azokat (pl. leromlott 
talaj) és élő folyamatokon keresztül beindítják a tápanyagciklust. Ezért a komposzt hevítéssel 
vagy gőzkezeléssel történő sterilizálása minden hasznos inokulációs folyamatot tönkretesz. 
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Annak elkerülése érdekében, hogy az emberek a komposztot steril termesztőközegnek 
tekintsék, át kell dolgozni a terminológiát. De ilyen módon a jogszabálytervezet nem 
egyértelmű.

Módosítás 484
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 összetevő kategória – 1 pont – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szennyvíziszap, ipari iszap vagy 
kotrásból származó iszap, és

- szennyvíziszap, ipari iszap (kivéve 
a nem fogyasztható élelmiszer-
maradványokból, takarmányból és 
agroüzemanyagok feldolgozási 
növényeiből származó iszap), vagy 
kotrásból származó iszap, és

Or. en

Módosítás 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 összetevő kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- amely csak a fenti 1. pontban 
felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, 
és

- ahol a fenti 1. pontban felsorolt 
bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló 
gyártósorok egyértelműen el vannak 
különítve az 1. pontban felsoroltaktól 
különböző bemeneti anyagok 
feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Or. en

Módosítás 486
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3 összetevő-kategória – 5 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. [Publications office: [Please insert 
the date occurring 5 years after the date of 
application of this Regulation] után a 
komposzt nem tartalmazhat több mint 2,5 
g/kg 2 mm-nél nagyobb műanyag 
makroszkopikus szennyeződésből álló 
szárazanyagot. [Please insert the date 
occurring 8 years after the date of 
application of this Regulation]-ig a 2,5 
g/kg szárazanyag-határértéket a 
biohulladék elkülönített gyűjtését illető 
haladás figyelembevétele érdekében újra 
kell értékelni.

5. [Publications office: [Please insert 
the date occurring 2 years after the date of 
application of this Regulation] után a 
komposzt nem tartalmazhat több mint 2,5 
g/kg 2 mm-nél nagyobb műanyag 
makroszkopikus szennyeződésből álló 
szárazanyagot. [Please insert the date 
occurring 5 years after the date of 
application of this Regulation]-ig a 2,5 
g/kg szárazanyag-határértéket a 
biohulladék elkülönített gyűjtését illető 
haladás figyelembevétele érdekében újra 
kell értékelni.

Or. en

Indokolás

Nincs értelme öt éven keresztül 5 g/kg műanyagot engedélyezni a komposztban. A 2,5 g/kg-os 
szintet kell alkalmazni a rendelet hatályba lépésétől számított két évig, majd ezt öt év után 
újra kell értékelni.

Módosítás 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4 összetevő kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- amely csak a fenti 1. pontban 
felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, 
és

- ahol a fenti 1. pontban felsorolt 
bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló 
gyártósorok egyértelműen el vannak 
különítve az 1. pontban felsoroltaktól 
különböző bemeneti anyagok 
feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Or. en

Módosítás 488
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5 összetevő kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- amely csak a fenti 1. pontban 
felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, 
és

- ahol a fenti 1. pontban felsorolt 
bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló 
gyártósorok egyértelműen el vannak 
különítve az 1. pontban felsoroltaktól 
különböző bemeneti anyagok 
feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és

Or. en

Módosítás 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7 összetevő kategória – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- csupán szárítási vagy fagyasztva 
szárítási eljáráson mentek keresztül, és

törölve

Or. en

Módosítás 490
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7 összetevő-kategória – 1 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- csupán szárítási vagy fagyasztva 
szárítási eljáráson mentek keresztül, és

törölve

Or. de

Módosítás 491
Pascal Durand
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7 összetevő kategória – 1 pont – 2 franciabekezdés

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 mikrobacsoportjaikat is használják és keltik fel a termelők 
érdeklődését, és amelyeket nemzeti szinten már elismertek.

Módosítás 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, 
amelynek funkciója a termésnövelő termék 
tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, 
ha az adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 
összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő 
anyagokat és keverékeket (ezen belül 
technikai adalékanyagokat) tartalmazhat:
csomósodást gátló anyagok, a habzásgátló 
anyagok, a porvédő anyagok, a színezékek 
és a reológiai adalékanyagok, amelynek 
funkciója a termésnövelő termék tápanyag 
leadási tulajdonságainak javítása, ha az 
adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 
összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.



PE602.754v01-00 72/138 AM\1121500HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, 
amelynek funkciója a termésnövelő termék 
tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, 
ha az adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 
összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő 
anyagokat és keverékeket (ezen belül 
technikai adalékanyagokat) tartalmazhat:
csomósodást gátló anyagok, a habzásgátló 
anyagok, a porvédő anyagok, a színezékek 
és a reológiai adalékanyagok, amelynek 
funkciója a termésnövelő termék tápanyag 
leadási tulajdonságainak javítása, ha az 
adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 
összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.

Or. en

Módosítás 494
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8 összetevő-kategória – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, 
amelynek funkciója a termésnövelő termék 
tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, 
ha az adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő 
anyagokat és keverékeket (ezen belül 
technikai adalékanyagokat) tartalmazhat:
csomósodást gátló anyagok, a habzásgátló 
anyagok, a porvédő anyagok, a színezékek 
és a reológiai adalékanyagok, amelynek 
funkciója a termésnövelő termék tápanyag 
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összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.

leadási tulajdonságainak javítása, ha az 
adott anyag vagy keverék az ilyen 
agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó 
megfelelőségértékelési eljárással 
összhangban bizonyítottan megfelel az e 
rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti 
termékkategóriájába tartozó termékekre 
vonatkozó követelményeknek.

Or. en

Módosítás 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8 összetevő-kategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat az I. melléklet 5.A.I. funkció 
szerinti termékkategóriájában 
meghatározottaknak megfelelő 
nitrifikációgátlót, ha a termésnövelő 
termék teljes nitrogéntartalmának (N) 
legalább 50%-a ammónium (NH4+) vagy 
karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén 
(N).

3. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat az I. melléklet 5.A.I. funkció 
szerinti termékkategóriájában 
meghatározottaknak megfelelő 
nitrifikációgátlót, ha a termésnövelő 
termék teljes nitrogéntartalmának (N) 
legalább 50%-a ammónium (NH4+) vagy
ammónium (NH4+) és karbamid 
(CH4N2O) formájú nitrogén (N).

Or. en

Módosítás 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8 összetevő-kategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció 
szerinti termékkategóriájában 
meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, 

4. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék csak akkor 
tartalmazhat az I. melléklet 5.A.I. funkció 
szerinti termékkategóriájában 
meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, 
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ha a termésnövelő termék teljes 
nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a 
karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).

ha a termésnövelő termék teljes 
nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a 
ammónium (NH4+) vagy ammónium 
(NH4+) és karbamid (CH4N2O) formájú 
nitrogén (N).

Or. en

Módosítás 497
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 9 összetevő-kategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A polimerek nem tartalmazhatnak 
formaldehidet.

3. A polimerek legfeljebb 600 ppm 
szabad formaldehidet tartalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 498
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 1 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a víz talajba való behatolásának 
javítása.

Or. de

Módosítás 499
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. [Publications office, please insert 2. [Publications office, please insert 
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the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: 
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai 
és biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-
dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban 
meghatározott biológiai lebonthatósági 
vizsgálat szerint.

the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: 
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai 
és biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának CO2-dá kell alakulnia, a 
biológiai lebonthatósági vizsgálatban 
meghatározott megfelelő szabványhoz 
képest. A biológiai lebonthatósági 
kritériumokat, valamint a biológiai 
lebonthatósági megfelelő vizsgálati 
módszerének kidolgozását a legfrissebb 
tudományos bizonyítékok alapján 
értékelik és [a rendelet hatálybalépésének 
időpontjától számított három év] -tól/től 
rögzítik.

Or. en

Indokolás

Az iparnak időre van szüksége új bevonatolási technológiák kidolgozásához, hogy képesek 
legyenek alkalmazkodni az új biológiai lebonthatósági követelményekhez. Ezért javasoljuk 
szabványok felállítását a biológiai lebonthatóságra nézve, megfelelő vizsgálati módszerekkel, 
a rendelet hatálybalépésének időpontjától számított három év elteltével.

Módosítás 500
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. [Publications office, please insert 
the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: 
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai 
és biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre 

2. [Publications office, please insert 
the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: 
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai 
és biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
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bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-
dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban 
meghatározott biológiai lebonthatósági 
vizsgálat szerint.

bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának legfeljebb 12 hónap alatt CO2-
dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban 
meghatározott biológiai lebonthatósági 
vizsgálat szerint, amelyet valósághű in-
vivo körülmények között is végrehajtanak, 
és amely figyelembe veszi, hogy a 
lebomlás sebessége eltérő anaerobic 
viszonyok között, a vizes élőhelyeken vagy 
a víz alatt, pangó vizek alatt vagy fagyott 
talajban.

Or. en

Módosítás 501
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. [Publications office, please insert 
the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: 
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai 
és biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-
dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban 
meghatározott biológiai lebonthatósági 
vizsgálat szerint.

2. [Publications office, please insert 
the date occurring three years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve a bevonóanyagoknak teljesíteniük
kell a következő feltételt: A polimernek 
képesnek kell lennie a fizikai és biológiai 
bomlásra, amelynek eredményeképpen a 
nagy része végül széndioxidra (CO2), 
biomasszára és vízre bomlik le. A 
szervesszén-tartalma legalább 90%-ának 
legfeljebb 24 hónap alatt CO2-dá kell 
alakulnia, az alábbi a)–c) pontban 
meghatározott biológiai lebonthatósági 
vizsgálat szerint.

Or. de

Módosítás 502
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A vizsgálatot 25°C ± 2°C-on kell 
elvégezni.

törölve

Or. en

Módosítás 503
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A vizsgálatot a műanyagok 
talajokban való teljes aerob biológiai 
lebonthatóságának meghatározására 
szolgáló módszer szerint kell lefolytatni a 
kémiai oxigénigény vagy a keletkező szén-
dioxid-mennyiség mérésével.

törölve

Or. en

Módosítás 504
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A vizsgálatban 
referenciaanyagként a vizsgált anyag 
méretével azonos méretű mikrokristályos 
cellulózport kell használni.

törölve

Or. en

Módosítás 505
Vicky Ford
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10 összetevő-kategória – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A vizsgálat elvégzése előtt a 
vizsgált anyag nem tehető ki a film 
bomlásának gyorsítását célzó 
körülményeknek vagy eljárásoknak, mint 
amilyen a hő- vagy a fényhatás.

törölve

Or. en

Módosítás 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 11 összetevő-kategória

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék az alábbi táblázatnak megfelelően
tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet 
értelmében vett olyan állati 
melléktermékeket, amelyek már elérték az 
előállítási láncnak az említett rendelettel 
összhangban meghatározott végpontját:

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék tartalmazhat az 1069/2009/EK 
rendelet értelmében vett állati 
melléktermékeket. Az említett rendelet 
értelmében korlátozás nélkül forgalomba 
hozhatók azok a termésnövelő termékek, 
amelyek már elérték az előállítási lánc
végpontját, és amelyek felsorolása az 
alábbi táblázatban szerepel:

Or. it

Módosítás 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 11 a összetevő-kategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. összetevő-kategória: EGYÉB 
IPARI MELLÉKTERMÉKEK

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az alábbi 
táblázatnak megfelelően tartalmazhat 
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olyan egyéb, egyedi ipari folyamatokból 
származó ipari melléktermékeket, amelyek 
ki vannak zárva az 1. összetevő-
kategóriából, az alábbi feltételek mellett:

2. [Publications office, please insert 
the date occurring 5 years after the 
publication of this regulation in the 
Official Journal of the European Union]-
ig a következő jelenéeg használt ipari 
melléktermékek használhatók a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
összetevő anyagaiként: ammónium-
szulfát, kénsav, vas-szulfát, ammónia, 
magnézium-szulfát, magnézium-nitrát és 
csomósodást gátló anyagok, ha egyes ipari 
folyamatok melléktermékeként vagy 
társtermékeként jutnak ezekhez hozzá.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek elő kell mozdítania az ipari melléktermékek újrahasznosítását. Az ipari 
melléktermékek mellőzése nem előmozdítja, hanem veszélyezteti a körforgásos gazdaságot. 
Ma sok NPK termésnövelő termék tartalmaz a kaprolaktám-termelés melléktermékeként 
nyert ammónium-szulfátot. A továbbiakban ez nem engedhető meg, mivel a javaslat nem 
illeszti be az ipari melléktermékeket a II. mellékletbe. Hasonló a helyzet a kénsavval, 
amelyet szintén melléktermékként nyernek. Ha a II. mellékletbe nem illesztik be a 
melléktermékeket, az akadályozza a jövőbeni innovációt is, mivel kizár minden olyan 
termésnövelő terméket, amelyet ipari melléktermékek felhasználásával állítanak elő. Ezért 
az Európai Bizottságnak meg kell határoznia kritériumokat ezeknek a melléktermékeknek és 
társtermékeknek a II. mellékletbe történő beillesztésére nézve. Addig is meg kell határozni 
egy ötéves átmeneti időszakot az ilyen jellegű melléktermékek és társtermékek további 
felhasználásának lehetővé tétele érdekében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekben, nehogy a körforgásos gazdaság és a jól bevált gyártási folyamatok 
megszakadjanak. 

Módosítás 508
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a javasolt felhasználásra c) A felhasználásra vonatkozó 
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vonatkozó utasítások, beleértve a javasolt 
adagolást és a javasolt célnövényeket;

utasítások a jó mezőgazdasági 
gyakorlatok, az uniós jogszabályok és a 
tagállami szabályok szerint, egy 
termésnövelési terv részeként.

Or. en

Indokolás

A gazdálkodók a trágyák hivatásos felhasználói. A javasolt felhasználásra vagy a 
célnövényekre vonatkozó utasítások nagyon különbözőek lehetnek, mivel a trágyák számos 
célra felhasználhatók. A csomagoláson lévő címkén szereplő információknak érthetőeknek 
kell lenniük mind a gyártók, mind a gazdák számára. 

Módosítás 509
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a javasolt felhasználásra vonatkozó 
utasítások, beleértve a javasolt adagolást és
a javasolt célnövényeket;

c) a javasolt felhasználásra vonatkozó 
utasítások, beleértve a javasolt adagolást, 
tárolást, időzítést, a javasolt célnövényeket 
vagy gombákat, és ha alkalmazható, az 
alkalmazás módját a nem kívánt 
kibocsátások elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a javasolt felhasználásra vonatkozó 
utasítások, beleértve a javasolt adagolást és 
a javasolt célnövényeket;

c) A javasolt felhasználásra vonatkozó 
rövid utasítások, beleértve a javasolt 
adagolást és a javasolt célnövényeket;

Or. en
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Indokolás

A gazdálkodók a trágyák hivatásos felhasználói. A javasolt felhasználásra vagy a 
célnövényekre vonatkozó utasítások nagyon különbözőek lehetnek, mivel a trágyák számos 
célra felhasználhatók. A csomagoláson lévő címkén szereplő információknak érthetőeknek 
kell lenniük mind a gyártók, mind a gazdák számára. A gazdálkodók a trágyák hivatásos 
felhasználói. A javasolt felhasználásra vagy a célnövényekre vonatkozó utasítások nagyon 
különbözőek lehetnek, mivel a trágyák számos célra felhasználhatók. A csomagoláson lévő 
címkén szereplő információknak érthetőeknek kell lenniük mind a gyártók, mind a gazdák 
számára.

Módosítás 511
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék tömegének több mint 5 %-
át kitevő összetevők ismertetése 
szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti 
csökkenő sorrendben, megadva a II. 
melléklet szerinti megfelelő összetevő-
kategóriát.

e) a fenti összetevők terméktömeg 
szerinti ismertetése szárazanyagban 
kifejezett tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben, megadva a II. melléklet 
szerinti megfelelő összetevő-kategóriát.

Or. enIndokolás

Ha a címkén nem tüntetik fel hiánytalanul az 5% alatti mennyiségeket, az jelentős hatást 
gyakorolhat a keverék jellemzőinek összességére, és veszélyes, meg nem engedett vagy inaktív 
összetevők, pl. ipari hulladék, szintetikus összetevők vagy homok hozzáadásához vezethet. 
Addig is a biogazdálkodók csak szerves (kémiai értelemben) termésnövelő összetevőket és 
termékeket használhatnak, amelyek teljes mértékben összhangban állnak a 834/2007/EK 
rendelettel, ezért pontosan tudniuk kell, milyen és milyen mennyiségű további összetevők 
vannak benne, amennyiben ezeket a 834/2007 rendelet nem engedélyezi. Ellenkező esetben, 
ha a gazdálkodót ellenőrzik a saját birtokán az ilyen termékek használata után, amelyek 
tartalmaznak nem engedélyezett anyagokat, akkor eltilthatják őket attól, hogy termékeiket bio-
minősítéssel árulják, vagy megfoszthatják őket tanúsítványuktól.

Módosítás 512
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a termék tömegének több mint 5 %-
át kitevő összetevők ismertetése 
szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti 
csökkenő sorrendben, megadva a II. 
melléklet szerinti megfelelő összetevő-
kategóriát.

e) a fenti összetevők terméktömeg 
szerinti ismertetése szárazanyagban 
kifejezett tömegük szerinti csökkenő 
sorrendben, megadva a II. melléklet 
szerinti megfelelő összetevő-kategóriát.

Or. en

Módosítás 513
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Az uniós termésnövelő termékek 
nehézfémtartalmát a jelen rendelet 
előírásainak megfelelően elvégzett 3 
legutóbbi elemzés eredményeinek 
átlagaként számítják ki.

Or. en

Módosítás 514
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A Bizottság e rendeletnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
közzétételével párhuzamosan útmutató 
dokumentumot ad ki, amelyben pontosítja 
és példákkal szemlélteti a gyártók és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy a 
címkének milyennek kell lennie. Ez az 
útmutató dokumentum pontosítja III. 
melléklet 1. részének 2. pontja d) 
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alpontjában említett releváns 
információkat is.

Or. en

Indokolás

A piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzéseinek és a gyártóktól elvárt megfelelés elősegítése 
érdekében az Európai Bizottságnak a trágyák címkézésére vonatkozó konkrét követelményeket 
és vizuális előírásokat kell meghatároznia egy útmutató dokumentumban.

Módosítás 515
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 8 a pont (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
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Módosítás 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – 1 F.SZ.T. – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nitrifikációgátló-tartalmat az 
ammónium-nitrogén (NH4) és a karbamid-
nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő 
összes nitrogén (N) tömegszázalékában 
kell megadni;

b) a nitrifikációgátló-tartalmat az 
ammónium-nitrogén (NH4+) vagy az 
ammónium-nitrogén (NH4+) és 
karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában 
jelen lévő összes nitrogén (N) 
tömegszázalékában kell megadni;

Or. en

Módosítás 517
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele 
N-P-K sorrendben;

a) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele 
N-P-K sorrendben; a garantált 
nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, 
a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a 
karbamid-formaldehidben jelen lévő 
nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén, a krotonilidén-
dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a 
ciánamidban jelen lévő nitrogén 
összegéből adódik.

A foszfortrágyáknak a következő 
minimális oldékonysági szinteknek kell 
megfelelniük, hogy a növény számára 
felvehetők legyenek, máskülönben ezek 
nem nevezhetők foszfortrágyának:

– vízben való oldhatóság: az összes P 
minimum 25%-a,

– semleges ammónium-citrátban való 
oldhatóság: az összes P minimum 30%-a,
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– hangyasavban való oldhatóság (csak 
lágy ásványi foszfát esetén): az összes P 
minimum 35%-a.

Or. en

Indokolás

A címke világosságának javítása érdekében meg kell adni az összes nitrogén valamennyi 
formáját és a foszfor oldékonysági értékét. A foszfor növények általi felvételének 
optimalizálása érdekében, amely csak az oldható frakciótól függ, meg kell állapítani a 
foszfáttrágya garantált oldékonysági szintjét.

Módosítás 518
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a magnézium (Mg), kalcium (Ca), 
kén (S) vagy nátrium (Na) garantált 
tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na
sorrendben;

b) a kalcium (Ca), magnézium (Mg), 
nátrium (Na) vagy kén (S) garantált 
tápanyagok vegyjele Ca- Mg - Na - S 
sorrendben;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 519
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok teljes
mennyiségét jelző számok és zárójelben a 
magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) 

c) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok átlagos
mennyiségét jelző számok és zárójelben a 
magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) 
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vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző 
számok;

vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző 
számok;

Or. en

Indokolás

Szerves trágyák esetén nem mindig lehetséges teljes mértékben pontosan feltüntetni a címkén 
a számszerűsíthető tápanyagtartalmat a trágya egyedi jellege és/vagy természetes eredete 
miatt - a mennyiségek és a koncentráció az élő rendszerekben természetes módon változó.

Módosítás 520
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok teljes
mennyiségét jelző számok és zárójelben a 
magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) 
vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző 
számok;

c) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok átlagos
mennyiségét jelző számok és zárójelben a 
magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) 
vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző 
számok;

Or. en

Módosítás 521
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

● szerves szén (C); továbbá ● szerves szén (C) és a szén és a 
nitrogén aránya (C/N);

Or. en
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Indokolás

Ezt is fel kell tüntetni, mert ez jelzi a mineralizáció mértékét, vagyis az elérhető nitrogént.

Módosítás 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 A F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Szerves szén (C); továbbá - szerves szén (C) és a szén és a 
nitrogén aránya (C/N);

Or. en

Indokolás

A szén és a nitrogén arányát (C/N) fel kell tüntetni a címkén, mert ez jelzi a mineralizáció 
mértékét, vagyis a növények számára elérhető nitrogént.  Enélkül nem lehet feltüntetni a 
növények számára nem elérhető nitrogén mennyiségét.

Módosítás 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés túl homályos. Nem világos, hogy mit jelent „a levegő minőségére gyakorolt 
lehetséges hatásra vonatkozó tájékoztatás”, sem az, hogy pontosan mit takar a „megfelelő 
óvintézkedések” kifejezés.  Emellett a karbamid-gyártók már így is hátrányt szenvednek, mivel 
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CO2-kibocsátási egységekre van szükségük, amit karbamidban nem képesek elszámolni (a 
karbamid esetében nincsen szén-dioxid-leválasztás). Végül pedig nincsenek hasonló 
rendelkezések a trágya és a szerves trágyák vonatkozásában.

Módosítás 524
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés túl homályos. Nem világos, hogy mit jelent „a levegő minőségére gyakorolt 
lehetséges hatásra vonatkozó tájékoztatás”, sem az, hogy pontosan mit takar a „megfelelő 
óvintézkedések” kifejezés. Emellett a karbamid-gyártók már így is hátrányt szenvednek, mivel 
CO2-kibocsátási egységekre van szükségük, amit karbamidban nem képesek elszámolni (a 
karbamid esetében nincsen szén-dioxid-leválasztás) Végül pedig nincsenek hasonló 
rendelkezések a trágya és a szerves trágyák vonatkozásában.

Módosítás 525
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

● Összes foszfor-pentoxid (P2O5). ● foszfor-pentoxid (P2O5), semleges 
ammónium-citrátban és vízben oldható.

Or. en
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Indokolás

Az „összes” nem agronómiai értelemben értendő, különösen magas és semleges pH-érték és 
kevés csapadék mellett. Az ammónium-citrátban és vízben oldható kifejezés a növények 
számára hozzáférhető részre vonatkozik, a gazdálkodók jobb tájékoztatása érdekében.

Módosítás 526
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia 

albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– őrölt foszfát jelenléte esetén a 
hangyasavban oldható foszfor-pentoxid 
(P2O5)

– foszfor-pentoxid (P2O5) csak 
ásványi savakban oldható

Or. en

Indokolás

Közvetlenül nem hozzáférhető, csak nagyon alacsony pH-értékű talajviszonyok és sok 
csapadék mellett hozzáférhető. A gazdálkodók jobb tájékoztatása érdekében ezt az 
információt fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve

Or. en
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Módosítás 528
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 2 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

● szervesszén- (C) tartalom; továbbá ● szerves szén (C) és a szén és a 
nitrogén aránya (C/N);

Or. en

Indokolás

Ezt is fel kell tüntetni, mert ez jelzi a mineralizáció mértékét, vagyis az elérhető nitrogént.

Módosítás 529
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 B F.SZ.T. – 2 a pont (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) ha a kadmiumtartalom (Cd) legalább 
20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), a 
(P205) mg/kg-ban megadott tényleges 
kadmiumtartalmat (Cd) fel kell tüntetni, 
és

b) az „alacsony kadmiumtartalom” vagy 
hasonló megjegyzés, vagy egy ezt 
tartalmazó logó csak akkor szerepelhet, 
ha a kadmiumtartalom (Cd) alacsonyabb 
20 mg/kg foszfor-pentoxidnál (P2O5)

Or. en

Módosítás 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele 
N-P-K sorrendben;

a) a nitrogén (N), foszfor (P) vagy 
kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele 
N-P-K sorrendben. A garantált 
nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, 
a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a 
karbamid-formaldehidben jelen lévő 
nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén és a krotonilidén-
dikarbamidban jelen lévő nitrogén 
összegéből adódik.

A foszfortrágyáknak a következő 
minimális oldékonysági szinteknek kell 
megfelelniük, hogy a növény számára 
felvehetők legyenek, máskülönben ezek 
nem nevezhetők foszfortrágyának:

–vízben való oldhatóság: az összes P2O5 
minimum 40%-a,

– az összes P2O5 minimum 75%-a, 
semleges ammónium-citrátban való 
oldhatóság,

– hangyasavban való oldhatóság (csak 
lágy ásványi foszfát esetén): az összes 
P2O5 minimum 55%-a.

Or. en

Módosítás 531
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – I C F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

● Összes foszfor-pentoxid (P2O5). ● foszfor-pentoxid (P2O5), semleges 
ammónium-citrátban és vízben oldható

Or. en
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Indokolás

Az „összes” nem agronómiai értelemben értendő, különösen magas és semleges pH-érték és 
kevés csapadék mellett. Az ammónium-citrátban és vízben oldható kifejezés a növények 
számára hozzáférhető részre vonatkozik, a gazdálkodók jobb tájékoztatása érdekében.

Módosítás 532
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- őrölt foszfát jelenléte esetén a 
hangyasavban oldható foszfor-pentoxid 
(P2O5);

- Csak ásványi savban oldható 
foszfor-pentoxid (P2O5);

Or. en

Módosítás 533
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- őrölt foszfát jelenléte esetén a 
hangyasavban oldható foszfor-pentoxid 
(P2O5);

- csak ásványi savakban oldható 
foszfor-pentoxid (P2O5) ;

Or. en

Indokolás

Közvetlenül nem hozzáférhető, csak nagyon alacsony pH-értékű talajviszonyok és sok 
csapadék mellett hozzáférhető. A gazdálkodók jobb tájékoztatása érdekében ezt az 
információt fel kell tüntetni a címkén.

Módosítás 534
Marc Tarabella
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Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – d pont – 4 franciabekezdés – 3 francia 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- por vagy pellet forma

Or. en

Módosítás 535
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A gyártáshoz használt 
nyersanyagok és az összetevők 
hozzávetőleges százalékos aránya

Or. en

Módosítás 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés túl homályos. Nem világos, hogy mit jelent „a levegő minőségére gyakorolt 
lehetséges hatásra vonatkozó tájékoztatás”, sem az, hogy pontosan mit takar a „megfelelő 
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óvintézkedések” kifejezés.  Emellett a karbamid-gyártók már így is hátrányt szenvednek, mivel 
CO2-kibocsátási egységekre van szükségük, amit karbamidban nem képesek elszámolni (a 
karbamid esetében nincsen szén-dioxid-leválasztás). Végül pedig nincsenek hasonló 
rendelkezések a trágya és a szerves trágyák vonatkozásában.

Módosítás 537
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve

Or. en

Indokolás

A rendelkezés túl homályos. Nem világos, hogy mit jelent „a levegő minőségére gyakorolt 
lehetséges hatásra vonatkozó tájékoztatás”, sem az, hogy pontosan mit takar a „megfelelő 
óvintézkedések” kifejezés. Emellett a karbamid-gyártók már így is hátrányt szenvednek, mivel 
CO2-kibocsátási egységekre van szükségük, amit karbamidban nem képesek elszámolni (a 
karbamid esetében nincsen szén-dioxid-leválasztás) Végül pedig nincsenek hasonló 
rendelkezések a trágya és a szerves trágyák vonatkozásában.

Módosítás 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C F.SZ.T. – 1 C I F.SZ.T. – 1 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) karbamid (CH4N2O) jelenléte 
esetén a trágya használata során feltáródó 
ammónia lehetséges hatása a levegő 
minőségére, a megfelelő óvintézkedések 
megtételére vonatkozó ajánlások.

törölve
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Or. en

Módosítás 539
Pascal Durand

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 5ppm-nél kevesebb kadmiumot, 
arzént, ólmot, hat vegyértékű krómot és 
higanyt tartalmazó termésnövelő termékek 
csomagolásán és címkéjén jól látható 
„ökocímke” helyezhető el. A Bizottság 
felhatalmazást kap az ilyen címkék 
technikai standardjainak elfogadását 
célzó, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniónak gondoskodnia kell átláthatóságról a gazdálkodók és a fogyasztók 
számára, és elő kell mozdítania a környezetbarátabb, nem szennyezett termékek használatát a 
trágyázás gyakorlatában. A nem szennyezett termékek szántóföldi használatának 
előmozdítása érdekében fokoznunk kell ezeknek a termékeknek az észrevehetőségét a piacon. 
Az „ökocímke” bevezetése a kivételesen alacsony szennyezőanyag-tartalmú termékeken 
megkönnyíti a gazdálkodók számára ezeknek a termékeknek a kiválasztását, gondoskodik 
arról, hogy tökéletesen tisztában legyenek trágyáik szennyezőanyag-tartalmával, és végül a 
fenntartható gazdálkodás és biztonságosabb termékek felé tereli őket az élelmiszerláncban. Az 
említett trágyák ökocímkéjének bevezetése az 5 ppm alatti kadmium, arzén, ólom, hat 
vegyértékű króm és higany tartalmú trágyákon (ezek a leginkább toxikus és leggyakoribb 
szennyezőanyagok a szervetlen és szerves-ásványi trágyákban) támogatja majd a 
környezetbarátabb trágyákra történő átállást az Unió piacán.

Módosítás 540
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 5 ppm-nél kevesebb 
kadmiumot, arzént, ólmot, hat vegyértékű 
krómot és higanyt tartalmazó 
termésnövelő termékek csomagolásán és 
címkéjén jól látható „ökocímke” 
helyezhető el. A Bizottság felhatalmazást 
kap az ilyen címkék technikai 
standardjainak elfogadását célzó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. en

Módosítás 541
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A garantált teljes nitrogéntartalom 
az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, 
a karbamid nitrogén, a metilén-
karbamidban jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen 
lévő nitrogén összegéből adódik.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy az összes bejelentendő tápanyagtartalom alapértelmezésként 
foglalja magában a tápanyagok valamennyi formáját, még azokat is, amelyek nem állnak 
majd a növények rendelkezésére. Csak a növények rendelkezésére álló tápanyagokat kell 
bejelenteni és címkézni, mivel a nitrogén és a foszfor egyéb formáinál nem bizonyított a 
növények tápanyagellátásához való hozzájárulás. Másképp a gazdálkodók nem használnának 
olyan mennyiségű tápanyagokat, amennyit a javaslat szerint alkalmazniuk kellene.
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Módosítás 542
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A garantált teljes nitrogéntartalom 
az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, 
a karbamid nitrogén, a metilén-
karbamidban jelen lévő nitrogén, az 
izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő 
nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban 
jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen 
lévő nitrogén összegéből adódik.

Or. en

Módosítás 543
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. 2a. amennyiben a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék foszfor-
pentoxid (P2O5)-egyenértékben számított 
teljes foszfortartalma (P) legalább 5 
tömegszázalék (foszfáttrágya)

a) ha a kadmiumtartalom (Cd) legalább 
20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), a 
mg/kg-ban megadott tényleges 
kadmiumtartalmat (Cd) fel kell tüntetni, 
és

b) az „alacsony kadmiumtartalom” vagy 
hasonló megjegyzés, vagy egy ezt 
tartalmazó logó csak akkor szerepelhet, 
ha a kadmiumtartalom (Cd) alacsonyabb 
20 mg/kg foszfor-pentoxidnál (P2O5)

Or. en
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Módosítás 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 10 mm-es szemméretű szitán, vagy

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 1 mm-es szemméretű szitán, vagy

Or. en

Módosítás 545
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 10 mm-es szemméretű szitán, vagy

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 1 mm-es szemméretű szitán, vagy

Or. en

Indokolás

Nem megfelelő méretű porszemcsék. 10 mm méret esetén nem por.  A legtöbb trágya 
granulátumai ennél kisebbek. Por esetén sokkal kisebb méretre van szükség.

Módosítás 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C I F.SZ.T. – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 10 mm-es szemméretű szitán, vagy

c) por, ha a termék legalább 90 %-a 
átesik 1 mm-es szemméretű szitán, vagy

Or. en
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Módosítás 547
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1 C II F.SZ.T. – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben található garantált 
mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének 
és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti 
megadásával kell feltüntetni: bór (B), 
kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán 
(Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), 
valamint ezek ellenionja(i) neve;

1. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben található garantált 
mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének 
és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti 
megadásával kell feltüntetni: bór (B), 
kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán 
(Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), 
szilícium (Si) és cink (Zn), valamint ezek 
ellenionja(i) neve;

Or. en

Módosítás 548
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 F.SZ.T. – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Összes nitrogén (N) tartalom; törölve

Or. en

Indokolás

A talajjavítók kizárólag arra szolgálnak, hogy javítsák a talaj fizikai és kémiai szerkezetét, 
nem pedig arra, hogy tápanyagokat bocsássanak ki. Ha lehetőség nyílik a tápanyagtartalom 
feltüntetésére, ez e termékek nem megfelelő felhasználásait eredményezheti.

Módosítás 549
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 F.SZ.T. – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5) 
tartalom;

törölve

Or. en

Indokolás

A talajjavítók kizárólag arra szolgálnak, hogy javítsák a talaj fizikai és kémiai szerkezetét, 
nem pedig arra, hogy tápanyagokat bocsássanak ki. Ha lehetőség nyílik a tápanyagtartalom 
feltüntetésére, ez e termékek nem megfelelő felhasználásait eredményezheti.

Módosítás 550
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3 F.SZ.T. – 1 bekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes kálium-oxid (K2O) 
tartalom;

törölve

Or. en

Indokolás

A talajjavítók kizárólag arra szolgálnak, hogy javítsák a talaj fizikai és kémiai szerkezetét, 
nem pedig arra, hogy tápanyagokat bocsássanak ki. Ha lehetőség nyílik a tápanyagtartalom 
feltüntetésére, ez ösztönözheti e termékek nem megfelelő felhasználásait.

Módosítás 551
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 F.SZ.T. – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) Annak feltüntetése, hogy a termék 
nem növényvédő szer

Or. en
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Módosítás 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 A F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

szerves szén (C) ± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szerves szén (C) ± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

összes nitrogén 
(N)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén 
(N)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

szerves nitrogén 
(N)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

szerves nitrogén 
(N)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-
oxid (K2O)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 

összes kálium-
oxid (K2O)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
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százalékpont százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

A nitrogén, a 
foszfor és a 
kálium 
bejelentett 
formája

Kétkomponensű: 
két tápanyag 
összesített 
mennyiségére 
vonatkozó 
maximális 
tűréshatár, 
abszolút 
értékben, 1,1 N 
és 0,5 szerves N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
és 1,5.

Háromkomponen
sű: három 
tápanyag 
összesített 
mennyiségére 
vonatkozó 
maximális 
tűréshatár, 
abszolút 
értékben, 1,1 N 
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és 0,5 szerves N, 
1,1 P2O5, 1,1 K2O 
és 1,9.

± 10 % az egyes 
tápanyagok 
összesített 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 2 
százalékpont

Or. en

Módosítás 553
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 A F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

szerves szén (C) ± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szerves szén (C) ± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

összes nitrogén 
(N)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén 
(N)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

szerves nitrogén ± 50 % relatív szerves nitrogén ± 15 % relatív 
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(N) eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

(N) eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-
oxid (K2O)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-
oxid (K2O)

± 15 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantálja a mezőgazdasági termelők számára értékesítendő 
termékek teljes körű hatékonyságát. Ugyanakkor ésszerű rugalmasságra van szükség a 
gyártási folyamatok figyelembevétele céljából.

Módosítás 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 A F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

A garantált 
tápanyagtartalomr
a és egyéb 
paraméterekre 
vonatkozó 
tűréshatárok

szerves szén (C) ± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szerves szén (C) ± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

szárazanyag-
tartalom

± 5,0 
százalékpont 
abszolút értékben

összes nitrogén 
(N)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén 
(N)

± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

szerves nitrogén 
(N)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

szerves nitrogén 
(N)

± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 

összes foszfor-
pentoxid (P2O5)

± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
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százalékpont százalékpont

összes kálium-
oxid (K2O)

± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-
oxid (K2O)

± 20 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes és vízben 
oldható 
magnézium-oxid, 
kalcium-oxid, 
kén-trioxid vagy 
nátrium-oxid

± 25% az egyes 
tápanyagformák 
garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben 
legfeljebb 1,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

mennyiség ± 5 % relatív 
eltérés a garantált 
értékhez képest

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantálja a mezőgazdasági termelők számára értékesítendő 
termékek teljes körű hatékonyságát. Ugyanakkor ésszerű rugalmasságra van szükség a 
gyártási folyamatok figyelembevétele céljából.

Módosítás 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 táblázat
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A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont külön 
minden egyes tápanyag és a 
tápanyagok összessége 
vonatkozásában

-50% és +100% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb -
2 és +4 százalékpont.

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Or. en

Indokolás

Az elsődleges tápanyagokra nézve halmozódó határt kell előírni.  A jelenlegi megfogalmazás 
szerint összesen 6% eltérés lehetséges az NPK-k esetében (2% a N, P és K tápanyagok 
esetében, külön-külön).  Ez nagyon félrevezető lenne a gazdálkodók számára. Tisztázni kell, 
hogy 2% a teljes átléphetetlen korlát.  Ami a másodlagos tápanyagokat illeti, ezek 
felhasználhatók töltőanyagként, ezért magasabb és rugalmasabb szabályokra van szükség a 
tűréshatárok tekintetében a gyártási folyamatokhoz.

Módosítás 556
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok
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N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont külön 
minden egyes tápanyag és a 
tápanyagok összessége 
vonatkozásában

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Or. en

Módosítás 557
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 B F.SZ.T. – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
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2,0 százalékpont 1,5 százalékpont 0,9 százalékpont

A P2O5 tűréshatárok 
semleges ammónium-
citrátban és vízben oldható 
foszfor-pentoxidra (P2O5) 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid a növények által felvehető 
frakció.

Módosítás 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 B F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

szerves szén: ± 20 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves szén: ± 15 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 15 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 százalékpont

összes réz (Cu) ± 15 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

összes cink (Zn) ± 15 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

Or. enMódosítás 559
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 B F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

szerves szén: ± 20 % relatív eltérés a szerves szén: ± 15 % relatív eltérés a 
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garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont  

garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves nitrogén: 50% relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 százalékpont

szerves nitrogén: ± 15 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 1,0 százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 százalékpont

összes réz (Cu) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

összes cink (Zn) ± 50 % relatív eltérés a 
garantált értékhez képest, abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 százalékpont

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem garantálja a mezőgazdasági termelők számára értékesítendő 
termékek teljes körű hatékonyságát. Ugyanakkor ésszerű rugalmasságra van szükség a 
gyártási folyamatok figyelembevétele céljából.

Módosítás 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest,
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % az egyes -50% és +100% az egyes ± 25% a garantált 
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tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont külön 
minden egyes tápanyag és a 
tápanyagok összessége 
vonatkozásában

tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb -
2 és +4 százalékpont.

mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

A fenti tűréshatárok az N-formákra és az oldhatóságra is alkalmazandók.

szemcseméret: ± 20 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 3 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Or. en

Indokolás

Az elsődleges tápanyagokra nézve halmozódó határt kell előírni.  A jelenlegi megfogalmazás 
szerint összesen 6% eltérés lehetséges az NPK-k esetében (2% a N, P és K tápanyagok 
esetében, külön-külön). Ez nagyon félrevezető lenne a gazdálkodók számára. Tisztázni kell, 
hogy 2% a teljes átléphetetlen korlát. Ami a másodlagos tápanyagokat illeti, ezek 
felhasználhatók töltőanyagként, ezért magasabb és rugalmasabb szabályokra van szükség a 
tűréshatárok tekintetében a gyártási folyamatokhoz. A szemcseméret vonatkozásában 
eredetileg javasolt tűréshatár (± 10 %) túl szigorú, mivel a mérés nagymértékben függ a 
mintavételtől. A ± 5 % relatív eltérés a mennyiségre vonatkozó garantált értékhez képest túl 
magas.

Módosítás 561
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás
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A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont külön 
minden egyes tápanyag és a 
tápanyagok összessége 
vonatkozásában

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

A fenti tűréshatárok az N-formákra és az oldhatóságra is alkalmazandók.

szemcseméret: ± 20 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 3 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Or. en

Indokolás

Az elsődleges tápanyagokra nézve halmozódó határt kell előírni.  A jelenlegi megfogalmazás 
szerint összesen 6% eltérés lehetséges az NPK-k esetében (2% a N, P és K tápanyagok 
esetében, külön-külön). Ez nagyon félrevezető lenne a gazdálkodók számára. Tisztázni kell, 
hogy 2% a teljes átléphetetlen korlát. Ami a másodlagos tápanyagokat illeti, ezek 
felhasználhatók töltőanyagként, ezért magasabb és rugalmasabb szabályokra van szükség a 
tűréshatárok tekintetében a gyártási folyamatokhoz. A szemcseméret vonatkozásában 
eredetileg javasolt tűréshatár (± 10 %) túl szigorú, mivel a mérés nagymértékben függ a 
mintavételtől. A ± 5 % relatív eltérés a mennyiségre vonatkozó garantált értékhez képest túl 
magas.

Módosítás 562
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont
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szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont külön 
minden egyes tápanyag és a 
tápanyagok összessége 
vonatkozásában

-50% és +100% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb -
2 és +4 százalékpont.

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

A fenti tűréshatárok az N-formákra és az oldhatóságra is alkalmazandók.

szemcseméret: ± 20 % relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

mennyiség: ± 3 % relatív eltérés a garantált értékhez képest

Or. en

Módosítás 563
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T. – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 

± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest,

± 25% a garantált 
mennyiségéhez 
képest, abszolút 
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abszolút értékben legfeljebb 
2,0 százalékpont

abszolút értékben legfeljebb 
1,5 százalékpont

értékben legfeljebb 
0,9 százalékpont

A P2O5 tűréshatások a 
semleges ammónium-
citrátban és vízben oldható 
foszfor-pentoxidra (P2O5) 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid a növények által felvehető 
frakció.

Módosítás 564
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T. – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

szemcseméret: ± 10 % relatív eltérés az 
adott szitán áteső garantált százalékhoz 
képest

szemcseméret: ± 20% relatív eltérés az 
adott szitán áteső garantált százalékhoz 
képest

Or. en

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség a gyártási folyamatok miatt.

Módosítás 565
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T. – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mennyiség: ± 5 % relatív eltérés a garantált 
értékhez képest

mennyiség: ± 3 % relatív eltérés a garantált 
értékhez képest

Or. en
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Módosítás 566
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1 C I F.SZ.T. – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Háromkomponensű: 1,1 N mennyiségére 
vonatkozó maximális tűréshatár, abszolút 
értékben; 1,1 P2O5; 1,1 K2O és 1,9 a 
három tápanyag összesített mennyiségére 
nézve.

Kétkomponensű: 1,1N mennyiségére 
vonatkozó maximális tűréshatár, abszolút 
értékben; 1,1 P2O5; 1,1 K2O és 1,5 a két 
tápanyag összesített mennyiségére nézve.

Szükség van a nitrogén, a foszfor és a 
kálium bejelentett formájára vonatkozó 
tűréshatárokra.

± 10 % az egyes tápanyagok összesített 
garantált mennyiségéhez képest, abszolút 
értékben legfeljebb 2 százalékpont

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni tűréshatárokat az egynél több tápanyagot tartalmazó termékekre nézve, 
annak megfelelően, hogy három- vagy kétkomponensű termékek-e. 

Feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a gazdálkodók a szükséges mennyiségben és 
formában kapják meg a tápanyagokat:

- Hogy képesek legyenek a termény szükségleteinek megfelelően beállítani a trágyázást.

- Hogy védjék a környezetet a nem megfelelően adagolt és nem megfelelő típusú 
trágyáktól.

Módosítás 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3 F.SZ.T.
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A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
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százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

- 15% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, amely szerint a termelésre és a forgalmazási láncra nézve 
egyaránt elő kell írni tűréshatár-korlátokat annak érdekében, hogy javítsák a talajt a 
gazdálkodók számára.  Az Európai Bizottság által a forgalmazási láncra vonatkozóan 
javasolt tűréshatár-szintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 568
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3 F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok



PE602.754v01-00 118/138 AM\1121500HU.docx

HU

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
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képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

- 15% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, amely szerint a termelésre és a forgalmazási láncra nézve 
egyaránt elő kell írni tűréshatár-korlátokat annak érdekében, hogy javítsák a talajt a 
gazdálkodók számára.  Az Európai Bizottság által a forgalmazási láncra vonatkozóan 
javasolt tűréshatár-szintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3 F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
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százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

25 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a gyártási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) ± 10 % relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

összes kálium-oxid (K2O) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 
százalékpont

szárazanyag ± 10% relatív eltérés a garantált értékhez 
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képest

mennyiség ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártás idején 

25% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a gyártási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N) ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

szemcseméret ± 10 % relatív eltérés az adott szitán áteső 
garantált százalékhoz képest

Or. en

Módosítás 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 4 F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején
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± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában



AM\1121500HU.docx 123/138 PE602.754v01-00

HU

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, amely szerint a termelésre és a forgalmazási láncra nézve 
egyaránt elő kell írni tűréshatár-korlátokat annak érdekében, hogy javítsák a talajt a 
gazdálkodók számára.  Az Európai Bizottság által a forgalmazási láncra vonatkozóan 
javasolt tűréshatár-szintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 571
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 4 F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 
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± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején

- 15% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

- 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

Or. en



AM\1121500HU.docx 125/138 PE602.754v01-00

HU

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, amely szerint a termelésre és a forgalmazási láncra nézve 
egyaránt elő kell írni tűréshatár-korlátokat annak érdekében, hogy javítsák a talajt a 
gazdálkodók számára.  Az Európai Bizottság által a forgalmazási láncra vonatkozóan 
javasolt tűréshatár-szintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 4 F.SZ.T.

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában
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vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc 
bármely szakaszában

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb 
garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó 
tűréshatárok

elektromos vezetőképesség ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

pH ± 0,7 a gyártás idején 

± 1,0 a gyártási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³) 5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló 
anyagok mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg 
mennyisége (térfogata)

5% relatív eltérés a gyártás idején 

- 25% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején

± 75% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O) ± 50% relatív eltérés a gyártás idején 

± 75% relatív eltérés a gyártási lánc 
bármely szakaszában

Or. en

Módosítás 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervrajzok és gyártási rajzok és 
modellek,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.

Módosítás 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervrajzok és gyártási rajzok és 
modellek,

törölve

Or. en

Módosítás 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervrajzok és gyártási rajzok és 
modellek,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.
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Módosítás 576
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tervrajzok és gyártási rajzok és 
modellek,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.

Módosítás 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rajzok és tervek, valamint a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
felhasználása megértéséhez szükséges 
leírásokat és magyarázatokat,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.

Módosítás 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rajzok és tervek, valamint a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
felhasználása megértéséhez szükséges 
leírásokat és magyarázatokat,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.

Módosítás 579
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rajzok és tervek, valamint a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
felhasználása megértéséhez szükséges 
leírásokat és magyarázatokat,

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés veszélyezteti a műtrágyagyártók bizalmas szellemi tulajdonát. Nem indokolt, 
hogy a tervezési és gyártási rajzokat és terveket szabályozzuk.

Módosítás 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 2.2 pont – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a rajzok és tervek, valamint a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
felhasználása megértéséhez szükséges 
leírásokat és magyarázatokat,

törölve

Or. en

Módosítás 581
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A modul – 4.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.2. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki 
dokumentációval együtt a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából. A megfelelőségi nyilatkozat 
azonosítja azt a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő terméket, amelyre 
vonatkozóan kiállították.

4.2. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki 
dokumentációval együtt a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék forgalomba 
hozatala után öt évig megőriz a nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából. A megfelelőségi nyilatkozat 
azonosítja azt a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő terméket, amelyre 
vonatkozóan kiállították.

Or. en

Indokolás

A műszaki dokumentáció és az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére javasolt időtartam 
túlzott mértékű. Az adóügyi követelményekhez hasonlóan, észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt 
az időszakot.

Módosítás 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – A1 modul – 4 pont – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján legalább 
háromhavonta el kell végezni a gyártó 
nevében, annak ellenőrzése érdekében, 
hogy az megfelel-e

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján az üzem folyamatos 
működése esetén legalább hathavonta, 
időszakos gyártás esetén pedig minden 
évben el kell végezni a gyártó nevében, 
annak ellenőrzése érdekében, hogy az 
megfelel-e

Or. en

Módosítás 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – A1 modul – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján legalább 
háromhavonta el kell végezni a gyártó 
nevében, annak ellenőrzése érdekében, 
hogy az megfelel-e

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján az üzem folyamatos 
működése esetén legalább hathavonta,
időszakos gyártás esetén pedig minden 
évben el kell végezni a gyártó nevében, 
annak ellenőrzése érdekében, hogy az 
megfelel-e

Or. en

Módosítás 584
Edward Czesak

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – A1 modul – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján legalább 
háromhavonta el kell végezni a gyártó 
nevében, annak ellenőrzése érdekében, 
hogy az megfelel-e

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján az üzem folyamatos 
működése esetén legalább hathavonta,
időszakos gyártás esetén pedig minden 
évben el kell végezni a gyártó nevében, 
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annak ellenőrzése érdekében, hogy az 
megfelel-e

Or. en

Indokolás

A vizsgálatok javasolt gyakorisága túl magas és teljesíthetetlen a folyamatosan vagy 
időszakosan, például évi egy hónapos időszakban termelő üzemek számára. Mind az 
időszakosan, mind a folyamatosan működő üzemek esetében megfelelőbb a hat hónap.

Módosítás 585
Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 rész – A1 modul – 4 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján legalább 
háromhavonta el kell végezni a gyártó 
nevében, annak ellenőrzése érdekében, 
hogy az megfelel-e

Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt 
ciklusokat és vizsgálatot a termék 
reprezentatív mintáján hathavonta el kell 
végezni a gyártó nevében, annak 
ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e

Or. en

Indokolás

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Módosítás 586
Eva Maydell
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A1 modul – 4.3.5 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3.5a. A gyártó megőrzi a vizsgálati 
jelentéseket a műszaki dokumentációval 
együtt.

Or. en

Indokolás

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Módosítás 587
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A1 modul – 5.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5.2. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki 
dokumentációval együtt a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék forgalomba 
hozatala után tíz évig megőriz a nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából. A megfelelőségi nyilatkozat 
azonosítani kell azt a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő terméket, amelyre 
vonatkozóan kiállították.

5.2. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a műszaki 
dokumentációval együtt a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék forgalomba 
hozatala után öt évig megőriz a nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából. A megfelelőségi nyilatkozat 
azonosítani kell azt a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő terméket, amelyre 
vonatkozóan kiállították.

Or. en
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Indokolás

A műszaki dokumentáció és az EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére javasolt időtartam 
túlzott mértékű. Az adóügyi követelményekhez hasonlóan, észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt 
az időszakot.

Módosítás 588
Eva Maydell

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A1 modul – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a A bejelentett szervezet tájékoztatási 
és működési kötelezettségei

4a.1. Minden egyes bejelentett szervezet 
szükségtelen késlekedések nélkül 
tájékoztatja a következőkről bejelentő 
hatóságát és a jelen rendelet értelmében 
bejelentett egyéb szervezeteket, amelyek 
ugyanazokra a termékekre nézve hasonló 
megfelelőségértékelési tevékenységeket 
folytatnak:

a) minden esetben, ha a gyártó nem 
teljesítette a 4. pontban leírt vizsgálatok 
hathónapos időszakával kapcsolatos 
kötelezettségét;

b) minden olyan vizsgálati eredmény, 
amely szerint nem felel meg az I. melléklet 
1.C.I.a)i–ii.A) funkció szerinti 
termékkategóriájának 5. bekezdésében 
rögzített robbanékonysági vizsgálatnak

5a.2. Az 5a.1.(b) pontban említett esetben 
a bejelentett szervezet felszólítja a gyártót, 
hogy:

a) tegye meg a 6. cikk (8) bekezdése 
szerinti intézkedéseket.

b) egy éven keresztül háromhavonta 
végezze el a vonatkozó vizsgálatokat.

Or. en
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Indokolás

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Módosítás 589
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – B modul – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék forgalomba hozatala 
után tíz évig köteles megőrizni és a 
nemzeti hatóságok számára elérhetővé 
tenni az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, 
annak mellékletei és kiegészítései egy 
példányát a műszaki dokumentációval 
együtt.

9. A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék forgalomba hozatala 
után 5 évig köteles megőrizni és a nemzeti 
hatóságok számára elérhetővé tenni az EU-
típusvizsgálati tanúsítvány, annak 
mellékletei és kiegészítései egy példányát a 
műszaki dokumentációval együtt.

Or. en

Indokolás

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány, annak mellékletei és kiegészítései, valamint a műszaki 
dokumentáció megőrzésére javasolt időtartam túlzott mértékű. Az adóügyi követelményekhez 
hasonlóan, észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt az időszakot.

Módosítás 590
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – C modul – 3.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 3.2 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
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termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
forgalomba hozatala után tíz évig megőriz 
a nemzeti hatóságok számára történő 
bemutatás céljából. A megfelelőségi 
nyilatkozatban azonosítani kell a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
azon tételét, amelyre vonatkozóan 
kiállították.

termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
forgalomba hozatala után 5 évig megőriz a 
nemzeti hatóságok számára történő 
bemutatás céljából. A megfelelőségi 
nyilatkozatban azonosítani kell a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
azon tételét, amelyre vonatkozóan 
kiállították.

Or. en

Indokolás

Az írásbeli EU-megfelelőségi nyilatkozat megőrzésére javasolt időtartam túlzott mértékű. 
Észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt az időszakot.

Módosítás 591
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1 modul – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A gyártó a műszaki dokumentációt 
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék forgalomba hozatala után tíz évig 
köteles megőrizni az illetékes nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából.

3. A gyártó a műszaki dokumentációt 
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék forgalomba hozatala után 5 évig 
köteles megőrizni az illetékes nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából.

Or. en

Indokolás

A műszaki dokumentáció megőrzésére javasolt időtartam túlzott mértékű. Észszerű lenne 5 
évre rövidíteni ezt az időszakot.

Módosítás 592
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1 modul – 7.2.1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.2.1 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden egyes tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
forgalomba hozatala után tíz évig megőriz 
a nemzeti hatóságok számára történő 
bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat azonosítja a termék azon 
tételét, amely tekintetében kiállították.

7.2.1 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden egyes tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
forgalomba hozatala után 5 évig megőriz a 
nemzeti hatóságok számára történő 
bemutatás céljából.

Or. en

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt az időszakot.

Módosítás 593
Antonio López-Istúriz White

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1 modul – 8 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A gyártó a termék forgalomba 
hozatalának időpontjától számított 
legalább 10 éven keresztül köteles a 
nemzeti hatóságok részére megőrizni:

8. A gyártó a termék forgalomba 
hozatala után legalább 5 éven át megőrzi a 
nemzeti hatóságok számára való bemutatás 
céljából a következőket:

Or. en

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Észszerű lenne 5 évre rövidíteni ezt az időszakot.

Módosítás 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Rendeletre irányuló javaslat
V a melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műtrágyákban mért, a WTO 
szabályainak megfelelő kadmiumszint

Az olyan műtrágyagyártó, amely képes az 
illetékes hatóság számára kielégítő módon 
igazolni, hogy a Cd szintje a forgalmazott 
és CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékben nem haladja meg a 80 mg/1 kg 
P2O5 értéket, műtrágyatermékei 
tekintetében megfelelőnek tekintendő a 
rendelet 4. cikke (1) bekezdése a) 
pontjában foglalt követelménynek 
bármely CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő terméke vonatkozásában, 
ami az 1.C.I. funkció szerinti 
termékkategória 2. pontjának a) 
pontjában jelzett kadmium-határértéket 
illeti.

Az uniós gyártók esetében az illetékes 
hatóság az alapítási hely szerinti tagállam 
megfelelő hatósága.

A nem uniós gyártók esetében a Bizottság 
az illetékes hatóság.

Or. en

Indokolás

Mivel az I. mellékletben megadott kadmiumszint-határérték egyértelmű tudományos alappal 
nem rendelkezik, és mivel az valószínűleg nem összeegyeztethető a Kereskedelmi 
Világszervezet szabályaival, fontos egy a Kereskedelmi Világszervezettel összeegyeztethető 
módszer létesítése a VI. mellékletben foglalt kadmium-határérték megállapítására. A 2013. 
évi Smolders & Six tanulmány szerint, amelyet az EKKTB 2015-ben igazolt, a műtrágyákban 
mérhető, 1 kg P2O5-ban a 80 mg-ot el nem érő átlagos kadmiumszint a kadmiumkoncentráció 
csökkenését eredményezné.  Ez tehát azt igazolja, hogy a 80 mg-os átlagos Cd-tartalom nem 
járul hozzá a kadmiumszint növekedéséhez. A Bizottság szerint az élelmiszer 
kadmiumszennyeződésének valamennyi egyéb aspektusa (a növények általi felvétel és az 
élelmiszer szennyeződése) túlságosan összetett kérdés ahhoz, hogy tanulmányozzuk, a 
Smolders/EKKTB tanulmány az egyetlen olyan tudományos dokumentum, amely potenciálisan 
tudományos alapot biztosít a rendeletben szereplő kadmium-határértékekre vonatkozóan.
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