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RÖVID INDOKOLÁS

A műtrágya alapvető fontosságú a mezőgazdasági termelésben. A termésnövelő termékek 
biztosítják a termelők számára, hogy haszonnövényeik megkapják a szükséges tápanyagokat. 
Az élelmiszerigény kielégítése és a környezet megőrzése érdekében egyre fontosabbá válik, 
hogy kevesebből többet termeljenek. A műtrágya fontos szerepet játszik e kihívás 
kezelésében. 

A hatályos rendelet nem terjed ki a jelenleg piacon lévő műtrágyák – különösen az 
újrafeldolgozott szerves anyagokat tartalmazó vagy azokból álló termésnövelő termékek –
mintegy 50%-ára. A becslések szerint a szervetlen trágyák majdnem 30%-át helyettesíteni 
lehetne szerves trágyákkal, ha a biohulladék és az újrafeldolgozás lehetőségének 
kihasználtsága jobb lenne. Ez a hulladék mennyiségének csökkentése és az ásványkör 
bezárása révén hozzájárulhatna a körforgásos gazdasághoz, valamint segítene az Európai 
Unió harmadik országokból származó nyersanyagimporttól való függőségével és a szervetlen 
trágyák előállításának részét képező, nagy energiaigényű folyamatokkal kapcsolatos 
aggodalmak kezelésében.

Az előadó ezért üdvözli a műtrágyáról szóló hatályos rendelet felülvizsgálatát annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a szerves termésnövelő termékek beléphessenek a belső piacra és 
ezáltal növeljék a termelők választási szabadságát. Továbbá a rendelet hatályának 
kiterjesztése és a nagyobb mértékű harmonizáció ösztönzi majd a vállalkozói kedvet és 
fokozza az agrár-élelmiszeripari ágazat innovációs potenciálját, különös tekintettel az olyan 
technikák fejlesztésére, amelyek értékes tápanyagokat nyernek ki a szerveshulladék-
áramokból és termésnövelő termékek előállítására használják azokat. 

A szerveshulladék-áramok újrafeldolgozására rengeteg lehetőség kínálkozik, és ebben a 
mezőgazdasági ágazat nélkülözhetetlen szereppel bír. Jó példa erre a tápanyagok állati 
trágyából történő kinyerése. Az állati trágya a termőföldeken leggyakrabban használt trágya 
az Európai Unióban, és hozzávetőlegesen az uniós termőföldeken alkalmazott tápanyagok 
felét teszi ki. Az állati trágyából kinyert tápanyagokat igen hatékony ásványi 
koncentrátumokká (nitrogén + kálium) alakító innovatív technikáknak köszönhetően a 
termelőknek lehetőségük nyílik a tápanyagok fenntarthatóbb módon történő 
újrafeldolgozására. 

Ugyanakkor a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból álló termésnövelő termékek 
használatának ösztönzését akadályozzák a trágyák alkalmazására vonatkozó, a nitrátokról 
szóló irányelvben meghatározott végrehajtási szabályok, mivel a feldolgozott trágya 
használatára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a feldolgozatlan trágya használatára. 

Az előadó nem vonja kétségbe a nitrátokról szóló irányelv céljait, és nem kívánja 
megváltoztatni a termőföldeken használható állati trágyából származó nitrogénre vonatkozó 
korlátot. Ugyanakkor indokolatlan, hogy a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból 
álló termésnövelő termékekre, amelyek mezőgazdasági hatékonysága megegyezik a 
szervetlen trágyákéval, és amelyek nem jelentenek fenyegetést a nitrátokról szóló irányelv 
környezetvédelmi célkitűzéseire, ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a 
feldolgozatlan trágyára, és ezáltal felhasználásuk korlátozott legyen. A tápanyagok állati 
trágyából történő kinyerése nemcsak környezeti szempontból előnyös, hiszen bezárja az 
ásványkört, hanem csökkenti a termelők költségeit is, mivel kevésbé függnek majd a 
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szervetlen trágyák beszerzésétől.

Az előadó ezért javaslatot tesz az „istállótrágya” nitrátokról szóló irányelvben szereplő 
fogalommeghatározásának kiigazítására annak érdekében, hogy a feldolgozott állati trágyát 
tartalmazó vagy abból álló termésnövelő azon termékeket, amelyek megfelelnek a 
műtrágyáról szóló rendelet előírásainak és mezőgazdasági hatékonyságuk elegendően 
bizonyított, ne érje indokolatlan megkülönböztetés. Mindezek ellenére egyértelmű és szigorú 
előírásokra van szükség a termékek hatékonyságának és minőségének ellenőrzéséhez a 
nitrátokról szóló irányelv környezetvédelmi célkitűzéseinek biztosítása érdekében. 

Egy másik, a mezőgazdaság számára jelentős lehetőségeket magában rejtő, ígéretes termék a 
növényi biostimulánsok kategóriája. Az előadó úgy véli, hogy a növényi biostimulánsok 
használata fontos szerepet játszhat a hatékonyság növelésében és ezáltal a trágyák 
használatának fokozásában, mivel javítják a haszonnövények tápanyagfelvételét. Emellett 
számos egyéb előnyös hatással is járhatnak, amelyek közvetve ellenállóbbá teszik a növényt a 
külső hatásokkal, például a károsítókkal szemben.

Ugyanakkor a jelenlegi javaslat nem áll teljes összhangban az új növényi biostimulánsok –
különösen a mikrobiális növényi biostimulánsok – terén megvalósuló gyors fejlődéssel. Meg 
kell akadályozni, hogy ígéretes előnyös termékek a műtrágyáról szóló rendelet hatályán kívül 
maradjanak. Ezért a mikrobiális növényi biostimulánsok gyártói által teljesítendő, egyértelmű 
előírásokat kell meghatározni, mivel jelenleg nincsenek egyértelmű előírások annak 
értékelésére, hogy az újonnan felfedezett mikroorganizmusok kellőképpen biztonságosak-e 
ahhoz, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekként használják őket. Ez késlelteti a 
termékinnovációt, ugyanakkor a gyártóknak egyértelmű előírásokra van szükségük.

Ugyanez igaz a szabályozott anyagleadású műtrágyák biológiai lebomlási előírásaira is. Az 
előadó egyetért azzal, hogy a lehető legnagyobb mértékben meg kell előzni a talaj műanyag 
polimerekkel való szennyezését. Ugyanakkor egy 24 hónapos időtáv nem biztosítja a 
biológiailag lebomló polimerek funkcióját, mivel egyes termékeknek hosszú ideig kell 
megtartaniuk tápanyagleadási funkciójukat. Továbbá valószínűtlen, hogy az aktuális 
ismeretek és a rendelkezésre álló technológia mellett a 90%-os biológiai lebonthatóság 24 
hónap alatt megvalósítható legyen. Ezért a polimer bomlásának kezdetét követő időszaknak a 
szükséges anyagleadási idő leteltét követően kell elkezdődnie. Emellett az ágazatnak több időt 
kell hagyni egy megvalósítható időkeret kialakítására, amelyet követően a polimer eléri a 
90%-os biológiai lebonthatóságot. Ezzel összhangban kell kidolgozni a biológiai 
lebonthatóságra vonatkozó megfelelő vizsgálatokat.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő
termékek forgalmazására vonatkozó 
szabályok megállapításáról, valamint az 
1069/2009/EK és az 1107/2009/EK 
rendelet módosításáról

a CE-jelöléssel ellátott műtrágyák és 
tápanyag-hasznosulást javító termékek 
forgalmazására vonatkozó szabályok 
megállapításáról, valamint az 
1069/2009/EK, az 1907/2006/EK és az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(A „termésnövelő” kifejezést a szöveg 
egészében törölni kell azon termékek 
vonatkozásában, amelyek a növények 
tápanyag-hasznosulását hivatottak 
javítani.)

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A trágyák belső piacon történő 
forgalmazását a 2003/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet15 – amely 
szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg 
előállított, szervetlen anyagokból származó 
műtrágyákra vonatkozik – részben 
harmonizálta. Emellett szükség van az 
újrafeldolgozott vagy szerves anyagok 
trágyázási célú felhasználására is. Meg kell 
állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy 
szerves anyagokból előállított trágyáknak a 
belső piac egészében történő 
forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételeket a további használatukra
irányuló fontos ösztönző biztosítása 
érdekében. A harmonizáció hatályát ezért 
ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy 
az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra 
is vonatkozzon.

(1) E rendeletnek előnyben kellene 
részesítenie a körforgásos gazdaság 
célkitűzéseit, és a  biztosítania, hogy a 
termelők biztos és fenntartható módon 
jussanak hozzá rendkívül hatékony 
műtrágyához. A trágyák belső piacon 
történő forgalmazását a 2003/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet15 –
amely szinte kizárólag bányászott vagy 
vegyileg előállított, szervetlen anyagokból 
származó műtrágyákra vonatkozik –
részben harmonizálta. Emellett szükség 
van az újrafeldolgozott vagy szerves 
anyagok trágyázási célú felhasználására is. 
Meg kell állapítani az ilyen 
újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból 
előállított trágyáknak a belső piac 
egészében történő forgalmazására 
vonatkozó harmonizált feltételeket a 
további használatuk előmozdítására
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irányuló fontos ösztönző biztosítása 
érdekében. Ez elengedhetetlen az Unió 
harmadik országokból származó 
tápanyagimporttól való függésének 
csökkentéséhez és a körforgásos gazdaság 
előmozdításához. A harmonizáció hatályát 
ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, 
hogy az újrafeldolgozott és a szerves 
anyagokra is vonatkozzon. 
Egyértelműségre van szükség a „szerves” 
szó használata tekintetében, és világos 
különbséget kell tenni a 834/2007/EK 
rendelet15a fogalommeghatározása szerinti 
szerves ( azaz ökológiai), valamint a 
„szerves” mint a trágyák azon kategóriája 
között, amely főként szerves anyagokat, 
nem pedig ásványi összetevőket tartalmaz.
E rendelet hatálybalépése után 5 évvel a 
Bizottság köteles jelentést benyújtani az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amely áttekinti e rendelet alkalmazását.

__________________ __________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/2003/EK rendelete a 
műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. 
o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 
október 13-i 2003/2003/EK rendelete a 
műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. 
o.).

15aAz ökológiai termelésről és az ökológiai 
termékek címkézéséről szóló, 2007. június 
28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (HL L 
189., 2007.7.20., 1. o.).

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az élelmiszerekben található 
tápanyagok a talajból származnak; az 
egészséges és tápanyagokban gazdag talaj 
egészséges és tápanyagokban gazdag 
haszonnövényeket és élelmiszereket 
eredményez. A szerves és szintetikus 
trágyák széles skálájának kell a termelők 
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rendelkezésére állnia ahhoz, hogy 
talajukat javíthassák. Amennyiben a 
talajban nincsenek meg vagy kimerülnek 
a tápanyagok, a növények nem jutnak 
elegendő tápanyaghoz, és előfordulhat, 
hogy vagy megállnak a növekedésben, 
vagy az emberi fogyasztás tekintetében 
nem lesz bennük tápérték.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékekben előforduló 
szennyező anyagok – például kadmium –
potenciálisan veszélyesek lehetnek az 
emberi és állati egészségre, valamint a 
környezetre, mivel felhalmozódnak a 
környezetben, és bekerülnek az 
élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell 
megállapítani az ilyen termékekben való 
előfordulásukra. Ezen túlmenően a 
biohulladékból származó, CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termékekben a 
szennyező anyagok – elsősorban 
polimerek, valamint fém és üveg –
előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy 
pedig a technikailag lehetséges mértékben 
korlátozni kell azáltal, hogy a külön 
gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e 
szennyeződések kimutatásra kerülnek.

(8) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékekben előforduló 
szennyező anyagok – például kadmium –
nem megfelelő használat esetén 
potenciálisan veszélyesek lehetnek az 
emberi és állati egészségre, valamint a 
környezetre, mivel felhalmozódnak a 
környezetben, és bekerülnek az 
élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell 
megállapítani az ilyen termékekben való 
előfordulásukra. Ezen túlmenően a 
biohulladékból származó, CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termékekben a 
szennyező anyagok – elsősorban 
polimerek, valamint fém és üveg –
előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy 
pedig a technikailag lehetséges mértékben 
korlátozni kell azáltal, hogy a külön 
gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e 
szennyeződések kimutatásra kerülnek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Minden releváns, állati 
mellékterméket tartalmazó összetevő 
esetében az 1069/2009/EK rendeletben 

(10) Minden releváns, állati 
mellékterméket tartalmazó összetevő 
esetében az 1069/2009/EK rendeletben 
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foglalt eljárásnak megfelelően meg kell 
határozni az gyártási lánc végpontját. Ha az 
ezen rendelet keretében szabályozott 
gyártási folyamat már a végpont elérése 
előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK 
rendelet, mind pedig e rendelet 
folyamatkövetelményei alkalmazandók a 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekre, vagyis amennyiben mindkét 
rendelet ugyanazt a paramétert 
szabályozza, a szigorúbb követelmény az 
alkalmazandó.

foglalt eljárásnak megfelelően meg kell 
határozni az gyártási lánc végpontját. A 
jelen rendelet hatálybalépését követően 
haladéktalanul meg kell kezdeni azon 
állati melléktermékek feldolgozási 
módszereinek és hasznosítási 
szabályainak kidolgozását, amelyek 
tekintetében meghatározásra került a 
gyártási lánc végpontja. Ennek 
megfelelően a Bizottságnak kell 
felhatalmazást kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az összetevő 
anyagok kategóriáinak egyes állati 
melléktermékekkel szükségtelen 
késedelem nélkül történő kibővítésére 
vagy kiegészítésére, hogy a gyártók és a 
vállalkozások számára több lehetőséget és 
jogbiztonságot nyújtsanak azáltal, hogy 
lehetővé teszik az állati melléktermékekből 
származó tápanyagok, például az állati 
trágya nagyobb mértékű használatát. Ha 
az ezen rendelet keretében szabályozott 
gyártási folyamat már a végpont elérése 
előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK 
rendelet, mind pedig e rendelet 
folyamatkövetelményei alkalmazandók a 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekre, vagyis amennyiben mindkét 
rendelet ugyanazt a paramétert 
szabályozza, a szigorúbb követelmény az 
alkalmazandó.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Amennyiben az állati 
melléktermékekből származó, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot 
jelentenek, a 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek19

megfelelően védintézkedések vehetők 

(11) Amennyiben az állati 
melléktermékekből származó, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
az emberek vagy az állatok egészségére 
arányos kockázatot jelentenek, a 
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek19 megfelelően 
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igénybe, amint az az állati 
melléktermékekből származó más 
termékkategóriák esetében is lehetséges.

védintézkedések vehetők igénybe, amint az 
az állati melléktermékekből származó más 
termékkategóriák esetében is lehetséges.

__________________ __________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
január 28-i 178/2002/EK rendelete az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL 
L 31., 2002.2.1., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. 
január 28-i 178/2002/EK rendelete az 
élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL 
L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2008/98/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv20 szerinti egyes 
hasznosított hulladékok esetében piaci 
keresletet mutattak ki ezek termésnövelő 
termékként való felhasználása iránt. Ezen 
túlmenően bizonyos követelmények 
szükségesek a visszanyerési művelet során 
bemeneti anyagként használt hulladék, a 
kezelési folyamatok és technológiák, 
valamint a visszanyerési művelet 
eredményeként kapott termésnövelő 
termékek tekintetében annak biztosítása 
érdekében, hogy e termékek alkalmazása 
nem hat általában károsan a környezetre 
vagy az emberi egészségre. A CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
esetében e követelményeket e rendeletben 
kell megállapítani. Ezért e termékek –
amint megfelelnek az e rendeletben foglalt 
valamennyi követelménynek – a 
továbbiakban nem tekintendők hulladéknak 
a 2008/98/EK irányelv értelmében.

(13) A 2008/98/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerinti egyes 
hasznosított hulladékok – például a struvit, 
a bioszén és a hamualapú termékek –
esetében piaci keresletet mutattak ki ezek 
termésnövelő termékként való 
felhasználása iránt. Ezen túlmenően 
bizonyos követelmények szükségesek a 
visszanyerési művelet során bemeneti 
anyagként használt hulladék, a kezelési 
folyamatok és technológiák, valamint a 
visszanyerési művelet eredményeként 
kapott termésnövelő termékek tekintetében 
annak biztosítása érdekében, hogy e 
termékek alkalmazása nem hat általában 
károsan a környezetre vagy az emberi 
egészségre. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékek esetében e 
követelményeket e rendeletben kell 
megállapítani. Ezért e termékek – amint 
megfelelnek az e rendeletben foglalt 
valamennyi követelménynek – a 
továbbiakban nem tekintendők hulladéknak 
a 2008/98/EK irányelv értelmében, és 
ennek megfelelően az ilyen hasznosított 
hulladékanyagot tartalmazó vagy ilyen 
anyagokból álló termékek esetében 
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lehetővé kell tenni a belső piacra való 
bekerülést. A jogi egyértelműség 
biztosítása és az értékes hulladékáramok 
gyártók általi nagyobb mértékű 
kihasználására irányuló ösztönzők további 
előmozdítása érdekben a tudományos 
elemzéseket és az e termékekre vonatkozó 
folyamatkövetelmények uniós szintű 
meghatározását a jelen rendelet 
hatálybalépését követően haladéktalanul 
meg kell kezdeni. Ennek megfelelően a 
Bizottságnak kell felhatalmazást kapnia 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el arra 
vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékek – például a struvit, 
bioszén és hamualapú termékek –
gyártásához felhasználásra engedélyezett 
összetevők tekintetében szükségtelen 
késedelem nélkül tágabb vagy további 
kategóriákat határozzon meg. 

__________________ __________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/98/EK irányelve a hulladékokról és 
egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. 
o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/98/EK irányelve a hulladékokról és 
egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. 
o.).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A műtrágyák és tápanyag-
hasznosulást javító termékek gyártóinak a 
termékek forgalomba hozatala előtt 
bizonyítaniuk kell a termékek 
hatékonyságát annak érdekében, hogy a 
fogyasztók számára garantálják a magas 
minőséget.
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékek összetevőjeként a 
gyártók jelenleg meghatározott ipari 
folyamatokból származó 
melléktermékeket, társtermékeket vagy 
újra feldolgozott termékeket használnak. 
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékek összetevői tekintetében az 
összetevőanyagok kategóriára vonatkozó 
követelményeket e rendeletben kell 
megállapítani. Adott esetben ezek a 
termékek – amint megfelelnek az e 
rendeletben foglalt valamennyi 
követelménynek – a továbbiakban nem 
tekintendők a 2008/98/EK irányelv 
szerinti hulladéknak.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes anyagok és keverékek –
amelyeket általában agronómiai 
adalékanyagoknak hívnak – javítják a 
trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási 
tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és 
keverékeknek, amelyeket azzal a 
szándékkal forgalmaznak, hogy CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekhez adják hozzá őket, e célból 
bizonyos hatásossági kritériumoknak kell 
megfelelniük, melyek biztosítása az érintett 
anyagok és keverékek gyártóinak 
felelőssége; ezért ezek az anyagok és 
keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően 

(14) Egyes anyagok és keverékek –
amelyeket általában agronómiai 
adalékanyagoknak hívnak – javítják a 
trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási 
tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és 
keverékeknek, amelyeket azzal a 
szándékkal forgalmaznak, hogy CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő vagy 
szerves, gazdaságból eredő termésnövelő 
termékekhez adják hozzá őket, e célból 
bizonyos hatásossági, biztonságossági és 
környezetvédelmi kritériumoknak kell 
megfelelniük, melyek biztosítása az érintett 
anyagok és keverékek gyártóinak 
felelőssége; ezért ezek az anyagok és 
keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, 
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az ilyen anyagokat és keverékeket 
tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékeknek teljesíteniük 
kell bizonyos hatásossági és
biztonságossági kritériumokat. Ezeket az 
anyagokat és keverékeket ezért a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
összetevőiként kell szabályozni.

CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően 
az ilyen anyagokat és keverékeket 
tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékeknek teljesíteniük 
kell bizonyos hatásossági, biztonságossági
és környezetvédelmi kritériumokat. Ezeket 
az anyagokat és keverékeket ezért a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
összetevőiként kell szabályozni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Bizonyos anyagok, keverékek és 
mikroorganizmusok – amelyeket általában 
növényi biostimulánsként említenek –
tulajdonképpen nem tápanyagok, 
ugyanakkor stimulálják a növények 
tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja 
kizárólag a növények tápanyag-
felhasználásának, abiotikus stresszel 
szembeni tűrőképességének vagy a növény 
minőségi jellemzőinek javítása, e termékek 
jellegüknél fogva nagyobb mértékben 
hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, 
mint más növényvédő szerekhez. E 
termékeket ezért e rendelet értelmében CE-
jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 
1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 
1107/2009/EK rendeletet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell.

(15) Bizonyos anyagok, keverékek és 
mikroorganizmusok – amelyeket általában 
növényi biostimulánsként említenek –
tulajdonképpen nem tápanyagok, 
ugyanakkor stimulálják a növények 
tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja 
kizárólag a növények tápanyag-
felhasználásának, abiotikus stresszel 
szembeni tűrőképességének, a növény 
minőségi jellemzőinek, a talaj 
humuszosodásának vagy 
tápanyagellátásának javítása, e termékek 
jellegüknél fogva nagyobb mértékben 
hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, 
mint más növényvédő szerekhez. Tehát 
műtrágya-kiegészítőként hathatnak azok 
hatékonyságának optimalizálása és a 
felhasznált mennyiségük csökkentése 
érdekében. A termőképesség növelésén túl 
ezek a termékek lehetővé teszik az 
ökoszisztéma-szolgáltatások támogatását 
és a termesztett növényeknek az 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni 
fokozottabb ellenálló képességét. E 
termékeket ezért e rendelet értelmében CE-
jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 
1107/2009/EK európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 
1107/2009/EK rendeletet ezért ennek 
megfelelően módosítani kell.

__________________ __________________

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
október 21-i 1107/2009/EK rendelete a 
növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 309., 
2009.11.24., 1. o.).

21 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. 
október 21-i 1107/2009/EK rendelete a 
növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 309., 
2009.11.24., 1. o.).

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15 a) Az új mikrobiális növényi 
biostimuláns termékek fejlesztésével és 
felfedezésével kapcsolatos innovációs 
képesség biztosítása és növelése érdekében 
a mikroorganizmusok tekintetében 
bővíteni kell vagy ki kell egészíteni az 
összetevőanyagok kategóriáit. Az 
innováció ösztönzése és a gyártók számára 
az új mikroorganizmusok CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termékek 
összetevőjeként való regisztrációjához 
teljesítendő előírásokkal kapcsolatos 
jogbiztonság szavatolása érdekében 
összehangolt módszereket kell 
egyértelműen meghatározni az új 
mikroorganizmusok biztonságosságának 
értékelésére. A biztonságosság 
értékelésére szolgáló módszerek 
meghatározását előkészítő munkának a 
jelen rendelet hatálybalépését követően 
haladéktalanul el kell kezdődnie. A 
Bizottságnak kell felhatalmazást kapnia 
arra, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el arra 
vonatkozóan, hogy szükségtelen 
késedelem nélkül meghatározza azokat az 
előírásokat, amelyeknek a gyártóknak 
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meg kell felelniük, amikor igazolják az új 
mikroorganizmusok biztonságosságát a 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekben való használat céljából 
történő regisztrációjuk érdekében. 

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az egy vagy több olyan funkcióval 
rendelkező termékekre, amelyek az 
1107/2009/EK rendelet hatálya alá 
tartoznak, továbbra is az ilyen termékekre 
kidolgozott és az említett rendeletben előírt 
ellenőrzés vonatkozik. Amennyiben az 
ilyen termékek termésnövelő termék 
funkciójával is rendelkeznek, megtévesztő 
lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében 
rendelkezni, mivel egy növényvédő szer 
forgalmazása az érintett tagállamban 
érvényes termékengedélyezéstől függ. 
Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól.

(16) Az egy vagy több olyan funkcióval 
történő felhasználás céljából forgalomba 
hozott termékek, amelyek közül legalább 
az egyik az 1107/2009/EK rendelet hatálya 
alá tartozik, növényvédő szereknek 
minősülnek, és azokra továbbra is az ilyen 
termékekre kidolgozott és az említett 
rendeletben előírt ellenőrzés vonatkozik. 
Amennyiben az ilyen termékek 
termésnövelő termék funkciójával is 
rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-
jelölésükről e rendelet keretében 
rendelkezni, mivel egy növényvédő szer 
forgalmazása az érintett tagállamban 
érvényes termékengedélyezéstől függ. 
Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e 
rendelet hatálya alól. Az 1107/2009/EK 
rendelet szerint nyilvántartásba vett 
összetevőket tartalmazó termékek 
rendelkezhetnek egy vagy több 
termésnövelő funkcióval, és ezért e 
rendelet hatálya alá tartoznak.

Indokolás

E módosítás biztosítaná a termékek és az elszigetelt összetevők közötti, döntő fontosságú 
különbségtételt, mivel azok összekeverése rendkívül gyakori, és mivel feltétlenül meg kell 
teremteni a helyes egyensúlyt az egyértelmű határok meghúzása, valamint az innováció 
lehetővé tétele között, megelőzve, hogy a növényvédelemre vonatkozó rendelet meggátolja az 
1107/2009/EK rendelet szerint nyilvántartásba vett anyagok bármely más célra történő 
alkalmazását.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) E rendelet nem gátolja az e rendelet 
hatálya alá nem tartozó, az egészség, a 
biztonság és a környezet védelmével 
összefüggő szempontokat szabályozó 
meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. 
E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi 
irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv23, az 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet24, az 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK 
bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi 
irányelv27, a 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet28 és az 
1143/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet29 sérelme nélkül 
alkalmazandó.

(17) E rendelet nem gátolja az e rendelet 
hatálya alá nem tartozó, az egészség, a 
biztonság és a környezet védelmével 
összefüggő szempontokat szabályozó 
meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. 
E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi 
irányelv22, a 91/676/EGK tanácsi 
irányelv22a, a 2000/60/EK tanácsi 
irányelv22b, a 89/391/EGK tanácsi 
irányelv23, az 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet24, az 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK 
bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi 
irányelv27, a 98/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet28, az 
1143/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet29 és a 834/2007/EK 
tanácsi rendelet29a sérelme nélkül 
alkalmazandó.

__________________ __________________

22 A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK 
irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági 
felhasználása során a környezet és 
különösen a talaj védelméről (HL L 181., 
1986.7.4., 6. o.).

22 A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK 
irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági
felhasználása során a környezet és 
különösen a talaj védelméről (HL L 181., 
1986.7.4., 6. o.).

22aA Tanács 1991. december 12-i 
91/676/EGK irányelve a vizek 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 
(HL L 375., 1991.12.31., 1. o.). 

22bAz Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.). 

23 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK 
irányelve a munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 

23 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK 
irányelve a munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések 
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bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. 
o.).

bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. 
o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK rendelete a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 
2006.12.30., 1. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK rendelete a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 
2006.12.30., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK rendelete az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról (HL L 
353., 2008.12.31., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK rendelete az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról (HL L 
353., 2008.12.31., 1. o.).

26 A Bizottság 2006. december 19-i 
1881/2006/EK rendelete az 
élelmiszerekben előforduló egyes 
szennyező anyagok felső határértékeinek 
meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 
5. o.).

26 A Bizottság 2006. december 19-i 
1881/2006/EK rendelete az 
élelmiszerekben előforduló egyes 
szennyező anyagok felső határértékeinek 
meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 
5. o.).

27 A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK 
irányelve a növényeket vagy növényi 
termékeket károsító szervezeteknek a 
Közösségbe történő behurcolása és a 
Közösségen belüli elterjedése elleni 
védekezési intézkedésekről (HL L 169., 
2000.10.7., 1. o.).

27 A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK 
irányelve a növényeket vagy növényi 
termékeket károsító szervezeteknek a 
Közösségbe történő behurcolása és a 
Közösségen belüli elterjedése elleni 
védekezési intézkedésekről (HL L 169., 
2000.10.7., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
január 15-i 98/2013/EU rendelete a 
robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 
39., 2013.2.9., 1. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. 
január 15-i 98/2013/EU rendelete a 
robbanóanyag-prekurzorok 
forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 
39., 2013.2.9., 1. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
október 22-i 1143/2014/EU rendelete az 
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének 
vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 
2014.11.4., 35. o.).

29 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
október 22-i 1143/2014/EU rendelete az 
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének 
vagy behurcolásának és terjedésének 
megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 
2014.11.4., 35. o.).

29aA Tanács 2007. június 28-i 
834/2007/EK rendelete az ökológiai 
termelésről és az ökológiai termékek 
címkézéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1. 
o.).
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 a) Az e rendeletnek megfelelően CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket 
egyenlő elbánásban kell részesíteni, és 
más uniós jogszabályban rögzített 
szabályok indokolatlanul nem 
alkalmazhatnak megkülönböztetést velük 
szemben. Az újrafeldolgozott és szerves 
anyagokból előállított termésnövelő 
termékek használatát célzó ösztönzők 
előmozdítása érdekében technológiailag 
semleges szabályokra van szükség a 
jogbiztonság szavatolásához az innovatív 
termésnövelő termékek előállításába 
beruházó gyártók számára, valamint a 
különböző kategóriájú termésnövelő 
termékek közötti tisztességes verseny 
biztosítására. Amennyiben a feldolgozott 
állati trágyát tartalmazó vagy abból álló 
termésnövelő termékek mezőgazdasági 
szempontból kellőképpen hatékonyak a 
91/676/EGK irányelv1a környezetvédelmi 
célkitűzéseinek fenntartásához, és ezt a 
hatékonyságot az e rendeletben 
meghatározott mechanizmusok által 
ellenőrzött technikai dokumentáció 
bizonyítja, indokolatlan lenne e 
termésnövelő termékek alkalmazását a 
91/676/EGK irányelvben rögzített, az 
istállótrágyából származó 
nitrogénvegyületek alkalmazására 
vonatkozó korlátok alatti szintre 
korlátozni. Ezért a 91/676/EGK irányelvet 
módosítani kell a feldolgozott állati 
trágyát tartalmazó vagy abból álló 
termékekkel szemben alkalmazott 
megkülönböztetés megelőzése érdekében.

__________________

1aA Tanács 1991. december 12-i 
91/676/EGK irányelve a vizek 
mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 



PE599.577v02-00 18/101 AD\1126399HU.docx

HU

(HL L 375., 1991.12.31., 1. o.).

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Biztosítani kell az olyan termékek 
nyomon követhetőségét egészen a szerves 
anyag forrásáig visszamenőleg, amelyek 
bizonyos potenciálisan problémás (vagy 
feltehetően problémás) forrásokból 
származó szerves szennyező anyagokkal 
szemben védtelenek. Ez a) szükséges a 
fogyasztó bizalmának biztosítása és b) a 
károk mérséklése érdekében, ha helyi 
szennyeződés történne. Ezáltal be lehet 
azonosítani az olyan üzemeket, amelyek 
az ilyen forrásokból származó szerves 
anyagokat tartalmazó termésnövelő 
szereket használnak. Ezt kötelezővé kell 
tenni azon termékek esetén, amelyek 
olyan hulladékokból vagy 
melléktermékekből származó anyagokat 
tartalmaznak, amelyek nem mentek 
keresztül szerves szennyező anyagokat, 
kórokozókat és genetikai anyagot 
elpusztító eljáráson. A cél nemcsak az 
egészségügyi és környezeti kockázatok 
csökkentése, hanem a közvélemény 
megnyugtatása és a termelők 
kórokozókkal, szerves szennyező 
anyagokkal és genetikai anyaggal 
kapcsolatos aggályainak eloszlatása. A 
földtulajdonosok a nem az ő hibájukból 
történt szennyeződésekkel szembeni 
védelme érdekében felszólítják a 
tagállamokat megfelelő felelősségi 
rendelkezések meghozatalára.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 c preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17c) Az állati termékek előállításából 
származó kezeletlen hulladékoknak nem 
kellene a rendelet hatálya alá tartozniuk.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Ha a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az 1907/2006/EK 
rendelet szerinti anyagot vagy keveréket 
tartalmaz, az összetevőkből álló anyag 
javasolt felhasználás szempontjából való 
biztonságosságát az említett rendelet 
szerinti regisztrálás alapján kell 
megállapítani. A tájékoztatási 
követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy 
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék javasolt felhasználásának 
biztonságosságát olyan módon 
bizonyítják, ami összehasonlítható a 
termőföldi vagy növényeken való 
felhasználásra szánt termékekre 
vonatkozó egyéb szabályozási 
rendszereken – mindenekelőtt a 
trágyákról szóló tagállami jogszabályokon 
és az 1107/2009/EK rendeleten – keresztül 
történő bizonyítással. Ezért, amennyiben a 
forgalomba hozott tényleges mennyiség 
vállalatonként és évenként 10 tonnánál 
kevesebb, kivételesen az 1907/2006/EK 
rendelettel meghatározott, a 10 és 100 
tonna közötti mennyiségű anyagok 
regisztrálására vonatkozó tájékoztatási 
követelményeket kell alkalmazni az e 
rendelet szerinti forgalmazás feltételeként.

(18) Ha a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék az 1907/2006/EK 
rendelet szerinti anyagot vagy keveréket 
tartalmaz, az összetevőkből álló anyag 
javasolt felhasználás szempontjából való 
biztonságosságát az említett rendelet 
szerinti regisztrálás alapján kell 
megállapítani.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A fermentációs maradéknak nem 
kellene az 1907/2006/EK rendelet szerinti 
regisztráció hatálya alá tartoznia, ám ez a 
rendelet V. mellékletének 
megfogalmazása alapján nem egészen 
egyértelmű. Ezért a jelenlegi végrehajtási 
gyakorlat kodifikációja érdekében a 
mellékletet felül kell vizsgálni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A hulladék-újrafeldolgozás terén 
igen biztató a technológia fejlődése; ide 
tartozik például a foszfor 
szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, 
valamint termésnövelő termékek
előállítása állati melléktermékekből, 
például bioszénből. Az ilyen anyagokat 
tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló 
termékek számára lehetővé kell tenni a 
belső piachoz való, szükségtelen 
késedelem nélküli hozzáférést, ha sor 
került a gyártási folyamatok tudományos 
elemzésére és a folyamatkövetelmények 
uniós szintű meghatározására. Ebből a 
célból a Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
vagy az ilyen termékek gyártásához 
felhasználásra engedélyezett összetevők 
tekintetében tágabb vagy további 
kategóriákat fogadjon el. Az állati 
melléktermékek tekintetében az összetevő-

(55) A hulladék-újrafeldolgozás terén 
igen biztató a technológia fejlődése; ide 
tartozik például a foszfor 
szennyvíziszapból, különösen struvitból
történő újrahasznosítása, termésnövelő 
termékek előállítása állati 
melléktermékekből, például bioszénből, 
valamint a foszfor visszanyerése égetés 
után, különös tekintettel a hamualapú 
termékekre. Ezért az ilyen anyagokat 
tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló 
termékek számára lehetővé kell tenni a 
belső piachoz való hozzáférést, ha sor 
került a gyártási folyamatok tudományos 
elemzésére és a folyamatkövetelmények 
uniós szintű meghatározására. Ebből a 
célból a Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat
fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
vagy az ilyen termékek gyártásához 
felhasználásra engedélyezett összetevők 
tekintetében tágabb vagy további 
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kategóriákat csak azon esetekben kell 
bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 
1069/2009/EK rendeletben foglalt 
eljárásnak megfelelően végpont került 
megállapításra a gyártási láncban, mivel 
azon állati melléktermékek, amelyek 
tekintetében nem került megállapításra 
ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá.

kategóriákat fogadjon el. Az első 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak, 
amelyet e rendelet hatálybalépését 
követően a lehető legrövidebb időn belül 
el kell fogadni, az összetevő-kategóriákat 
a struvittal, a bioszénnel és a hamualapú 
termékekkel kell kiegészítenie. Az állati 
melléktermékek tekintetében az összetevő-
kategóriákat csak azon esetekben kell 
bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 
1069/2009/EK rendeletben foglalt 
eljárásnak megfelelően végpont került 
megállapításra a gyártási láncban, mivel 
azon állati melléktermékek, amelyek 
tekintetében nem került megállapításra 
ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet 
hatálya alá. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) E rendelet révén biztosítani kell 
azokat a jelenlegi gyártási eljárásokat, 
amelyek során egyéb ipari 
melléktermékeket vagy újrahasznosított 
termékeket használnak fel valamely 
ásványi trágya összetevőjeként annak 
érdekében, hogy ezek az eljárások 
fennmaradjanak és hozzájárulhassanak 
az Unión belüli körforgásos gazdasághoz. 
Lehetővé kell tenni, hogy ezen összetevők 
szükségtelen késedelem nélkül 
felhasználhatóak legyenek az e 
rendeletben rögzített követelményeknek 
megfelelő összetevőként, mihelyt sor 
került a gyártási folyamatok tudományos 
elemzésére és a folyamatkövetelmények 
uniós szintű meghatározására. Ebből a 
célból a Bizottságnak felhatalmazást kell 
kapnia arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az ilyen 
termékek gyártásához felhasználásra 
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engedélyezett összetevők körének bővítése 
vagy további összetevők meghatározása 
céljából.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) Biztosítani kell, hogy az olyan 
termékeket továbbra is fel lehessen 
használni, amelyeket a 764/2008/EK 
rendelet1a szerinti kölcsönös elismerésre 
vonatkozó szabályok szerint hoztak 
forgalomba.

__________________

1aAz Európai Parlament és a Tanács 
2008. július 9-i 764/2008/EK rendelete az 
egyes nemzeti műszaki szabályoknak a 
valamely másik tagállamban jogszerűen 
forgalmazott termékekre történő 
alkalmazására vonatkozó eljárások 
megállapításáról és a 3052/95/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 218., 2008.08.13., 21. o.).

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 2000/60/EK irányelv;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 834/2007/EK rendelet.

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodást és annak sajátosságait fontos a műtrágyáról szóló rendelet hatálya 
alatt elismerni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „termésnövelő termék”: olyan 
anyag, keverék, mikroorganizmus vagy 
bármely más anyag, amelyet önmagában 
vagy más anyaggal keverve alkalmaznak 
vagy alkalmazni szándékoznak 
növényeken vagy azok rhizoszférájában a 
növények tápanyaggal való ellátása vagy a 
tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;

törölve

Indokolás

Mivel két különböző termékkategóriáról van szó, egy helyett két fogalommeghatározásra van 
szükség.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „műtrágya”: a növények 
tápanyagokkal való ellátására szolgáló 
anyag, vagy anyagok keveréke;
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Indokolás

Mivel két különböző termékkategóriáról van szó, egy helyett két fogalommeghatározásra van 
szükség.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. „tápanyag-hasznosulást javító 
termék”: olyan anyag vagy anyagok 
keveréke, mikroorganizmus vagy bármely 
más anyag, amelyet növényeken vagy 
azok rhizoszférájában alkalmaznak abból 
a célból, hogy javítsák azok tápanyag-
hasznosulását;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. „makroelem”: kizárólag a 
nitrogén, a foszfor és a kálium;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1d. „mezoelem”: a kalcium, a 
magnézium, a nátrium és a kén;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 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 a III. 
melléklet 1. részének 2. pontja d) 
alpontjában említett releváns 
információkat is.

Indokolás

A gazdálkodók egyértelmű információval történő ellátása és a környezetre negatív 
következményekkel járó helytelen műtrágyahasználat elkerülése érdekében az Európai 
Bizottságnak az ásványi műtrágyák címkézésére vonatkozó konkrét követelményeket és 
vizuális előírásokat kell meghatároznia egy útmutató dokumentumban.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az I. melléklet 7. funkció szerinti 
termékkategória meghatározása szerinti, az 
a) pontban említett trágyák valamelyikét 
tartalmazó kevert termésnövelő termékek.

b) az I. melléklet 7. funkció szerinti 
termékkategória meghatározása szerinti, az 
a) pontban említett trágyák valamelyikét 
tartalmazó funkció szerinti 
termékkategóriák kombinációja.

(E módosítás, amelynek keretében a 
„kevert termésnövelő termék” kifejezést a 
„funkció szerinti termékkategóriák 
kombinációja” kifejezés váltja fel, a teljes 
szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a 
szövegben mindenütt el kell végezni a 
szükséges módosításokat.)

Indokolás

A 7. funkció szerinti termékkategória javasolt neve – kevert termésnövelő termék –
megtévesztő, és nem felel meg a trágyák globális piacán fennálló helyzetnek, ahol a „kevert 
trágyákat” többféle trágya száraz összekeverésével nyerik, kémiai reakció nélkül. A 7. funkció 
szerinti termékkategória elnevezését az egyértelműség érdekében az egész rendeletben 
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módosítani kell.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hasznosítási műveleten átesett, az e
rendeletben megállapított 
követelményeknek eleget tevő, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő terméket
úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 
2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek, 
és ezért a továbbiakban nem tekintendő 
hulladéknak.

Amennyiben egy hulladéknak tekintett 
anyag e rendelettel összhangban
hasznosítási műveleten esett át, és egy 
adott – a rendeletben megállapított 
követelményeknek eleget tevő – CE-
jelöléssel ellátott termék ilyen anyagot 
tartalmaz vagy ilyen anyagból áll, ezt az 
anyagot úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 
2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdésében foglalt követelményeknek, 
és ezért az az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kiállításának időpontjától nem 
tekintendő hulladéknak.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. 
mellékletet a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez, valamint megkönnyítse az 
olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékeknek a belső piachoz való 
hozzáférését és szabad mozgását,

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. 
mellékletet a tudományos és a műszaki 
fejlődéshez, különösen a trágyák állati 
melléktermékekből és hasznosított 
hulladékból történő előállítása 
tekintetében,valamint megkönnyítse az 
olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékeknek a belső piachoz való 
hozzáférését és szabad mozgását,



AD\1126399HU.docx 27/101 PE599.577v02-00

HU

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) amelyet a gyártók jelenleg egyéb 
ipari és/vagy mezőgazdasági folyamatok 
melléktermékeként vagy társtermékeként, 
illetve újrahasznosított termékekként 
használnak.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ... ig [e rendelet 
hatálybalépése után egy évvel] az első 
albekezdésnek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el a célból, hogy első alkalommal 
módosítsa a II. mellékletben 
meghatározott összetevő-kategóriákat, 
főként azért, hogy ezeket kiegészítse az 
állati melléktermékekkel, a struvittal, a 
hamualapú termékekkel és a bioszénnel. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadásakor a Bizottság kifejezetten a 
tápanyagok kinyerése terén megvalósuló 
technológiai haladást állítja a 
középpontba.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a mikroorganizmus neve; a) a mikroorganizmus törzsszinten 
megadott neve;
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság által meghatározott „vélelmezetten 
biztonságos” minősítés követelményeinek 
megfelelő mikroorganizmus-fajokkal 
fennálló taxonómiai kapcsolat;

d) az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság által meghatározott „vélelmezetten 
biztonságos” minősítés követelményeinek 
megfelelő mikroorganizmus-fajokkal 
fennálló taxonómiai kapcsolat, vagy 
hivatkozás a felhasznált 
mikroorganizmusok biztonságosságára 
vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétett harmonizált 
szabványoknak való megfelelésre, vagy –
ha nem állnak rendelkezésre ilyen 
harmonizált szabványok – az új 
mikroorganizmusok biztonságosságának 
értékelésére vonatkozóan a Bizottság által 
elfogadott előírásoknak való megfelelésre;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság e cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában 
felhatalmazást kap arra, hogy a 43. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az új 
mikroorganizmusok biztonságosságának 
értékelésére vonatkozó követelmények 
meghatározása tekintetében. Az első ilyen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust ...ig 
[e rendelet hatálybalépése után egy évvel] 
kell elfogadni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság emellett felhatalmazást 
kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. 
mellékletet az új tudományos 
eredményekhez. A Bizottság akkor él ezzel 
a felhatalmazással, ha kockázatértékelés 
alapján módosításra van szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy rendes 
felhasználási feltételek mellett az e 
rendelet követelményeinek megfelelő, CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termékek 
egyike se jelentsen elfogadhatatlan 
kockázatot az emberek, állatok vagy 
növények egészségére, a biztonságra vagy 
a környezetre.

(4) A Bizottság emellett felhatalmazást 
kap arra, hogy az új tudományos 
eredmények vizsgálatát követően a 43. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadása útján 
kiigazítsa az I–IV. mellékletet. A Bizottság 
akkor él ezzel a felhatalmazással, ha 
kockázatértékelés alapján módosításra van 
szükség annak biztosítása érdekében, hogy 
helyes alkalmazás mellett az e rendelet 
követelményeinek megfelelő, CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termékek egyike se 
jelentsen elfogadhatatlan kockázatot az 
emberek, állatok vagy növények 
egészségére, a biztonságra vagy a 
környezetre.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A II. mellékletben szereplő 10. 
összetevő-kategória vonatkozásában a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
43. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
biológiai lebonthatósági kritériumok 
szabványára és a biológiai lebonthatóság 
megfelelő vizsgálati módszerének 
kidolgozására vonatkozó követelmények 
meghatározása érdekében. E 
követelményeket és vizsgálati módszert a 
legújabb tudományos eredmények alapján 
kell értékelni, és ...-tól/től [e rendelet 
hatálybalépése után öt évvel] kell 
rögzíteni.

Indokolás

E módosítás egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusra hivatkozik a biológiai lebonthatósági 
szabvány és a szabályozott tápanyag-leadású műtrágyáknál alkalmazott vizsgálati módszer 
létrehozása érdekében. Ehhez kapcsolódik a II. melléklet 10. összetevő-kategóriájára 
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vonatkozó megfelelő módosítás.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a növény minőségi tulajdonságai. c) a növény minősége.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c a) a talaj humuszosodása;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a talaj és a rhizoszféra 
tápanyagellátásának javítása.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
46 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46a. cikk
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Az 1907/2006/EK rendelet módosítása

Az V. mellékletben a 12. pont helyébe a 
következő szöveg lép:

„12. Komposzt, biogáz és fermentációs 
maradék.”

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok nem akadályozzák meg a 
2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, 
[Publications office, please insert the date 
of application of this Regulation] előtt az 
„EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként 
forgalomba hozott termékek forgalmazását. 
Az 5. cikk rendelkezései azonban 
értelemszerűen alkalmazandók ezekre a 
termékekre.

A tagállamok nem akadályozzák meg a 
2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, 
[Publications office, please insert the date: 
twelve months after the date of application 
of this Regulation] előtt az „EK-műtrágya” 
megjelölésű, műtrágyaként forgalomba 
hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk 
rendelkezései azonban értelemszerűen 
alkalmazandók ezekre a termékekre.

Indokolás

A 48. cikkben előirányzott átmeneti időszak nem tűnik reálisnak. Az alkalmazás időpontját 
követő tizenkét hónap reálisabb lenne.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 bekezdés – C pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

C. Szervetlen trágya C. Ásványi trágya

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 bekezdés – C a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ca. Alacsony széntartalmú trágya

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

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1107/2009/EK rendelet szerint 
jóváhagyásra vagy újbóli jóváhagyásra 
benyújtott, de az 540/2011/EU 
végrehajtási rendeletben nem szereplő 
összetevők nem alkalmazhatók 
termésnövelő termékekben, amennyiben 
az 1107/2009/EK rendelet 1. cikkének (4) 
bekezdése indokolja a kimaradást.

Indokolás

Amennyiben valamely összetevő jóváhagyását az 1107/2009/EK rendelet szerint biztonsági 
okokból elutasították, nem volna helyénvaló lehetővé tenni a termésnövelő termékekben való 
alkalmazását.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szént (C) és - szerves szént (Corg) és
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével, 
kivéve a leonarditot, a lignitet és a tőzeget.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II.  funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes nitrogén (N), 2
tömegszázalék,

- összes nitrogén (N), 1
tömegszázalék,

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II.  funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- összes kálium-oxid (K2O), 1
tömegszázalék.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II.  funkció szerinti termékkategória – 2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, azoknak az alábbi 
minimális mennyiséget el kell érniük:

– összes nitrogén (N), 1 
tömegszázalék,

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

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

amennyiben a tápanyagok összege eléri 
legalább a 4 tömegszázalékot.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat 
tartalmaz, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével, 
kivéve a leonarditot, a lignitet és a tőzeget.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I.  funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5), 
1 tömegszázalék, vagy
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Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I.  funkció szerinti termékkategória – 2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, azoknak az alábbi 
minimális mennyiséget el kell érniük:

– összes nitrogén (N), 1 
tömegszázalék,

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

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

amennyiben a tápanyagok összege eléri 
legalább a 4 tömegszázalékot.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék valamennyi egysége 
a garantált tartalomnak megfelelő 
mennyiségben tartalmazza a szerves 
anyagokat és a tápanyagokat.

4. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék valamennyi egysége 
a garantált tartalomnak megfelelő 
mennyiségben tartalmazza a szerves szént
és az összes tápanyagot. Egy egység a 
termék egy darabját jelenti, ideértve 
például a granulátumokat és a pelleteket.

Indokolás

Lehetetlen garantálni a termék minden egyes egységében az összetevők pontos arányát.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 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, melyből a CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék 0,5 
tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5), 
1 tömegszázalék, vagy

Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- összes kálium-oxid (K2O), 1
tömegszázalék.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. Amennyiben a termék egynél több 
tápanyagot tartalmaz, azoknak az alábbi 
minimális mennyiséget el kell érniük:

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

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

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

amennyiben a tápanyagok összege eléri 
legalább a 4 tömegszázalékot.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék legalább 3
tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

3. A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék legalább 1
tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

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 vagy ásványi formájúvá 
feldolgozva tartalmaz állati vagy növényi 
eredetű tápanyagokat. A kalcium-
ciánamid, a karbamid, valamint annak 
vízpára-lecsapódás és asszociációs 
termékei a tápanyagokat ásványi 
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formában tartalmazónak minősülnek. A 
CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
szervesszéntartalma (Corg) nem 
haladhatja meg az 1 tömegszázalékot. Ez 
konvenció szerint nem foglalja magában a 
bevonatokból és a technikai 
segédanyagokból származó szenet.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A garantált 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 
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formájában jelen lévő foszforból adódik. 
Új formák tudományos vizsgálatot 
követően, a 42. cikk (1) bekezdésével 
összhangban vehetők fel.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 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 szervetlen trágya 
garantált tartalma egy elsődleges vagy 
másodlagos tápanyagra korlátozódik. A 
szilárd ásványi anyagokat tartalmazó 
elsődleges tápanyagok másodlagos 
tápanyagokat is tartalmazhatnak. 

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a CAN 27 +S (kalcium-ammónium-nitrát kénnel) az 1.C.I.a)ii. 
funkció szerinti termékkategóriába (makroelemet tartalmazó szilárd szervetlen trágya) fog 
tartozni. Ez hagyományellenes és az agronómusi szempontból helyes gyakorlatot is sérti. 
Ellenzi továbbá a tudományos, technikai és mezőgazdasági felfogást�.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 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 következő garantált 
elsődleges tápanyagok közül egynél többet 
tartalmaz a megjelölt minimális 
mennyiségben:

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés



PE599.577v02-00 40/101 AD\1126399HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összes foszfor-pentoxid (P2O5), 12
tömegszázalék,

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5), 
12 tömegszázalék,

Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5), 
5 tömegszázalék,

Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 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 vagy 
másodlagos tápanyagra korlátozódik. A 
folyékony szervetlen trágya is 
tartalmazhat másodlagos tápanyagokat.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 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:

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5), 
5 tömegszázalék,

Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 a 



AD\1126399HU.docx 43/101 PE599.577v02-00

HU

franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A PN, P2O5 és K2O makroelemek a hatékony növénynövekedéshez szükséges fő elemek, míg 
a MgO, CaO, SO3 és Na2O mezoelemek csak a makroelemek funkcióit támogatják. A két 
tápanyagcsoport közötti különbségtétel megszüntetése összezavarná a gazdálkodókat. A több 
makroelemet tartalmazó, szilárd trágyák képletének ezért egynél több makroelemből és 
esetlegesen egy vagy több mezoelemből kell állnia. A címkézési előírások közvetve elismerik a 
makro- és mikroelemek közötti különbséget azáltal, hogy a makroelemekre vonatkozó 
információkat kell először feltüntetni.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 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 szervetlen trágya garantált 
tartalma egynél több elsődleges tápanyag.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- összes nitrogén (N), 3
tömegszázalék, vagy

Indokolás

Az ásványi trágyáknak, és különösen a több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi 
trágyáknak a tápanyagok minimális szintjét kell tartalmazniuk, hogy mezőgazdaságilag 
hatékonyak legyenek és segítsék a gazdálkodókat a terméshozamok javításában. A nagyon 
alacsony tápanyagszintű termésnövelő termékek nem lennének hatékonyak. A gazdálkodóknak 
nagy mennyiségben kellene alkalmazniuk e termékeket a terméshozamok növelése érdekében, 
ami megdrágítaná és kisebb forráshatékonyságúvá tenné a szállítást, a raktározást és az 
alkalmazást.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid 
(P2O5),1,5 tömegszázalék,

Indokolás

Az „összes” kifejezés agronómiai szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges 
pH-érték és kevés csapadék esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben 
oldható frakció vehető fel.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ásványi trágyáknak, és különösen a több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi 
trágyáknak a tápanyagok minimális szintjét kell tartalmazniuk, hogy mezőgazdaságilag 
hatékonyak legyenek és segítsék a gazdálkodókat a terméshozamok javításában. A nagyon 
alacsony tápanyagszintű termésnövelő termékek nem lennének hatékonyak. A gazdálkodóknak 
nagy mennyiségben kellene alkalmazniuk e termékeket a terméshozamok növelése érdekében, 
ami megdrágítaná és kisebb forráshatékonyságúvá tenné a szállítást, a raktározást és az 
alkalmazást.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ásványi trágyáknak, és különösen a több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi 
trágyáknak a tápanyagok minimális szintjét kell tartalmazniuk, hogy mezőgazdaságilag 
hatékonyak legyenek és segítsék a gazdálkodókat a terméshozamok javításában. A nagyon 
alacsony tápanyagszintű termésnövelő termékek nem lennének hatékonyak. A gazdálkodóknak 
nagy mennyiségben kellene alkalmazniuk e termékeket a terméshozamok növelése érdekében, 
ami megdrágítaná és kisebb forráshatékonyságúvá tenné a szállítást, a raktározást és az 
alkalmazást.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 
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franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ásványi trágyáknak, és különösen a több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi 
trágyáknak a tápanyagok minimális szintjét kell tartalmazniuk, hogy mezőgazdaságilag 
hatékonyak legyenek és segítsék a gazdálkodókat a terméshozamok javításában. A nagyon 
alacsony tápanyagszintű termésnövelő termékek nem lennének hatékonyak. A gazdálkodóknak 
nagy mennyiségben kellene alkalmazniuk e termékeket a terméshozamok növelése érdekében, 
ami megdrágítaná és kisebb forráshatékonyságúvá tenné a szállítást, a raktározást és az 
alkalmazást.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az ásványi trágyáknak, és különösen a több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi 
trágyáknak a tápanyagok minimális szintjét kell tartalmazniuk, hogy mezőgazdaságilag 
hatékonyak legyenek és segítsék a gazdálkodókat a terméshozamok javításában. A nagyon 
alacsony tápanyagszintű termésnövelő termékek nem lennének hatékonyak. A gazdálkodóknak 
nagy mennyiségben kellene alkalmazniuk e termékeket a terméshozamok növelése érdekében, 
ami megdrágítaná és kisebb forráshatékonyságúvá tenné a szállítást, a raktározást és az 
alkalmazást.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.Ca. funkció szerinti termékkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.Ca. funkció szerinti termékkategória: 
Alacsony széntartalmú trágya 
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1. Az 1.A., az 1.B., az 1.C. vagy a 7. 
funkció szerinti termékkategóriába tartozó 
keverékeken kívüli, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékre az alacsony 
széntartalmú trágya kifejezést kell 
alkalmazni, amennyiben a termék 
legalább 1% és legfeljebb 7,5% szerves 
szenet (Corg) tartalmaz.

2. A kalcium-ciánamidban és a 
karbamidban, valamint annak vízpára-
lecsapódás és asszociációs termékeiben 
jelen lévő szén nem tartozik bele e 
meghatározásba.

3. Az 1.C. funkció szerinti 
termékkategóriába tartozó 
szilárd/folyékony, egyszerű/összetett, 
makroelemet/mikroelemet tartalmazó 
trágyákra vonatkozó meghatározások e 
termékkategóriára is érvényesek.

4. Az 1.Ca. funkció szerinti 
termékkategória alatt értékesített 
termékeknek minden olyan esetben meg 
kell felelniük az I. mellékletben a szerves 
vagy a szerves-ásványi trágyára 
megállapított szennyezőanyag-szinteknek, 
amikor az 1.C. funkció szerinti 
termékkategória nem tartalmaz 
semmilyen határértéket a 
szennyezőanyag-szintekre vonatkozóan.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

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 vagy szilikátjait 
tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termék, 
amelynek feladata a talaj savasságának
javítása.
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Indokolás

Különbséget tenni a trágyák tápanyag-hasznosulását növelő termékek és maguk a trágyák 
között (amelyek tápanyagokat szolgáltatnak). Ezt a módosítást az e rendeletben szereplő 
valamennyi olyan termék esetében el kell végezni, amelynek funkciója a tápanyag 
hasznosulásának javítása a növények vonatkozásában.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A talajjavító anyag a talajhoz való 
hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék, amelynek feladata a 
talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, 
szerkezetének vagy biológiai aktivitásának 
fenntartása, javítása vagy védelme.

A talajjavító anyag olyan, a talajhoz 
elsősorban a fizikai tulajdonságai 
megtartása vagy javítása érdekében in situ 
hozzáadandó anyag (ideértve a 
talajtakarókat is), amely javíthatja a talaj 
kémiai és/vagy biológiai tulajdonságait
vagy aktivitását. 

Indokolás

Talajjavítókat a talaj tetején is alkalmaznak (talajtakaróként) a párolgás csökkentése, a 
gyomok visszaszorítása, valamint az alsóbb rétegek biológiai aktivitásának fokozása 
érdekében. Amennyiben nem változik a fogalommeghatározás, ezekre a talajtakarókra nem 
terjedne ki a jogszabály.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék legalább 15 tömegszázalék 
biológiai eredetű anyagot tartalmaz.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
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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, a fosszilis és a geológiai 
formációkba ágyazott anyagok kivételével, 
kivéve a leonarditot, a lignitet és a tőzeget.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben jelen lévő 
szennyező anyagok mennyisége nem 
haladhatja meg a következő értékeket:

(2) A CE-jelöléssel ellátott szerves 
talajjavító anyagban jelen lévő szennyező 
anyagok mennyisége nem haladhatja meg a 
következő értékeket:

Indokolás

Különbséget kell tenni a tápanyag hasznosulásának javításához alkalmazott (meszező) 
termékek és a tápanyagokat szolgáltató termékek (trágyák) között.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék legalább 40
tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

(4) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék legalább 20
tömegszázalék szárazanyagot tartalmaz.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.B. funkció szerinti termékkategória – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A biológiailag lebomló talajtakaró 
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fólia a II. melléklet 10. összetevő-
kategóriája 2a. és 3. pontjában foglalt 
követelményeknek megfelelő, biológiailag 
lebomló polimer fólia, amely arra szolgál, 
hogy a talajra helyezve védje annak 
szerkezetét, lefojtsa a gyomok 
növekedését, csökkentse a talaj 
vízveszteségét vagy megelőzze az eróziót.

Indokolás

A módosítás alkategóriát hoz létre a biológiailag lebomló polimerekből készült talajtakaró 
fóliák számára, és meghatározza a vonatkozó funkcióját a talaj szerkezetének védelme, a 
gyomok növekedésének lefojtása, a talaj vízveszteségének csökkentése, illetve az erózió 
megelőzése tekintetében.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A termesztőközeg a helyszíni 
talajtól eltérő anyag, amelyben 
növényeket és gombákat termesztenek.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az agronómiai adalékanyag növényeket 
tápanyaggal ellátó termékhez való 
hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék, amelynek feladata a 
szóban forgó termék tápanyagleadási 
tulajdonságainak javítása.

Az agronómiai adalékanyag CE-jelöléssel 
ellátott termésnövelő termék, amelyet a 
termékekhez való hozzáadásra szánnak, és 
amely bizonyított hatással rendelkezik az 
ásványi vagy mineralizált tápanyagok 
különböző formáinak az átalakulására 
és/vagy a növények számára való 
rendelkezésre állására, vagy amelyet a 
talajhoz való hozzáadásra szánnak azzal a 
céllal, hogy javítsák a növények általi 
tápanyagfelvételt vagy csökkentsék a 
tápanyagveszteségeket.
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Indokolás

Az agronómiai adalékanyagok hozzájárulnak a tápanyagfelvétel hatékonyságának 
növeléséhez, és a trágyázás környezeti hatásainak csökkentéséhez. Az 5. funkció szerinti 
termékkategória II. részének I. mellékletében előirányzott meghatározást javítani kell, hogy 
tükrözze a forgalomban levő jelenlegi termékeket és a jövőbeli esetleges innovatív termékeket.

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint olyan 
dokumentációban regisztrált anyagnak kell 
lennie36, amely tartalmazza

Valamennyi anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletbenfoglaltak szerint regisztrált 
anyagnak kell lennie36, kivéve, ha 
kifejezetten alkalmazandó rá a szóban 
forgó rendelet 6. cikkében, illetve annak 
IV. vagy V. mellékletében meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

__________________ __________________

36 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

36 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó 
rájuk a szóban forgó rendelet IV.
mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 
8. vagy 9. pontjában meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint olyan 
dokumentációban regisztrált anyagnak kell 
lennie37, amely tartalmazza

(2) Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint regisztrált 
anyagnak kell lennie37, kivéve, ha 
kifejezetten alkalmazandó rá a szóban 
forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. 
mellékletében vagy V. mellékletében 
meghatározott, regisztrálási kötelezettség 
alóli mentességek valamelyike.

__________________ __________________

37 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

37 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.B. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó 
rájuk a szóban forgó rendelet IV. 
mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 
8. vagy 9. pontjában meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint olyan 
dokumentációban regisztrált anyagnak kell 
lennie38, amely tartalmazza

(2) Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben foglaltak szerint regisztrált 
anyagnak kell lennie38, kivéve, ha 
kifejezetten alkalmazandó rá a szóban 
forgó rendelet 6. cikkében, illetve annak 
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IV. vagy V. mellékletében meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

__________________ __________________

38 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

38 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 

törölve
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való használatra,

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.C. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó 
rájuk a szóban forgó rendelet IV. 
mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 
8. vagy 9. pontjában meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) humuszosodás

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a talaj és a rhizoszféra 
tápanyagellátásának javítása.
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Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A növényi biostimulánsnak 
rendelkeznie kell a címkéjén feltüntetett 
hatásokkal az ott meghatározott növények 
tekintetében.

(3) A növényi biostimulánsnak 
rendelkeznie kell a címkéjén feltüntetett 
hatásokkal az ott meghatározott növények 
tekintetében. Amennyiben a növényi 
biostimuláns tartalmaz egy vagy több, az 
1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyott 
összetevőt, a megfelelőségértékelés során 
nyújtott információk meggyőző empirikus 
bizonyítékkal szolgálnak a biostimuláló 
hatással kapcsolatban, figyelembe véve a 
vonatkozó paramétereket, például az 
összetevők relatív koncentrációját, az 
adagolást, az időzítést, a növény 
növekedési szakaszát, a célnövényt stb.

Indokolás

Míg a megfelelőségértékelési folyamat a várakozások szerint minden esetben empirikus 
bizonyítékokat keres arra vonatkozóan, hogy a biostimuláló hatásra vonatkozó állítás 
indokolt, jelentőségének hangsúlyozása – abban az esetben, ha a termék az 1107/2009/EK 
rendelet szerint jóváhagyott összetevőt tartalmaz – segítheti annak megelőzését, hogy bárki 
visszaélésszerűen megkísérelje megkerülni a növényvédő szerként való megfelelő 
engedélyeztetést, és egyidejűleg elejét veszi annak, hogy egy ilyen összetevő jelenléte 
akadályozza a jogszerű biostimuláns termékek elismerését.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mikrobiális növényi biostimuláns 
kizárólag a II. melléklet 7. összetevő-
kategóriájában említett, egy vagy több 
mikroorganizmusból áll.

(1) A mikrobiális növényi biostimuláns 
az alábbiakból áll:

a) a II. melléklet 7. összetevő-
kategóriájában említett, egy vagy több 
mikroorganizmusból;

b) az a) pontban meghatározottaktól 
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különböző egy vagy több 
mikroorganizmusból. Ezek összetevő-
kategóriaként felhasználhatók, 
amennyiben megfelelnek a II. melléklet 7. 
összetevő-kategóriájában meghatározott 
követelményeknek.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben jelen lévő 
szennyező anyagok mennyisége nem 
haladhatja meg a következő értékeket:

(2) A CE-jelöléssel ellátott meszező
termékben jelen lévő szennyező anyagok 
mennyisége nem haladhatja meg a 
következő értékeket:

Indokolás

Különbséget kell tenni a tápanyag hasznosulásának javításához alkalmazott (meszező) 
termékek és a tápanyagokat szolgáltató termékek (trágyák) között.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 12 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a növényi biostimuláns pH-értéke 
legalább 4.

törölve

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – bevezető 
rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben jelen lévő 

(2) A CE-jelöléssel ellátott meszező
termékben jelen lévő szennyező anyagok 
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szennyező anyagok mennyisége nem 
haladhatja meg a következő értékeket:

mennyisége nem haladhatja meg a 
következő értékeket:

Indokolás

Különbséget kell tenni a tápanyag hasznosulásának javításához alkalmazott (meszező) 
termékek és a tápanyagokat szolgáltató termékek (trágyák) között.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 7. funkció szerinti termékkategória – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A keverék nem változtathatja meg 
az azt alkotó termésnövelő termékek 
természetét

(3) A keverék nem változtathatja meg 
az azt alkotó termésnövelő termékek 
funkcióját és nem járhat káros hatással az 
emberek, állatok vagy növények 
egészségére, a biztonságra vagy a 
környezetre a CE-jelöléssel ellátott, kevert 
termésnövelő termék raktározásának vagy 
felhasználásának ésszerűen előrelátható 
feltételei mellett.

Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a keverés során a termék funkcionalitását 
gondosan megőrizzék.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 7. funkció szerinti termékkategória – 3 bekezdés – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– oly módon, hogy az káros hatással 
legyen az emberek, állatok vagy növények 
egészségére, a biztonságra vagy a 
környezetre a CE-jelöléssel ellátott, kevert 
termésnövelő termék raktározásának vagy 
felhasználásának ésszerűen előrelátható 
feltételei mellett, vagy

törölve
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Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 7. funkció szerinti termékkategória – 3 bekezdés – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– semmilyen más, jelentős módon. törölve

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 2008/98/EK irányelv szerinti 
melléktermékek;

b) a 2008/98/EK irányelv szerinti 
melléktermékek, kivéve az V. melléklet 5. 
pontjában előírt regisztrálási kötelezettség 
alóli mentességeket kizáró 1907/2006/EK 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően 
regisztrált melléktermékek;

Indokolás

Hogy a termékekre és a melléktermékekre ugyanazok a biztonsági normák vonatkozzanak, 
ugyanakkor lehetővé váljon a piacon elérhető melléktermékek használata.

Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) polimerek; vagy e) polimerek, a talajjal kapcsolatba 
nem kerülő termesztőközegekben használt 
polimerek kivételével; vagy

Indokolás

A javaslatnak kifejezetten lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a talajjal kapcsolatba nem 
kerülő termesztőközegek esetében polimereket lehessen használni kötőanyagként. Ezek a 
polimerek nem jelentenek veszélyt az állatok, az emberek és a növények egészségére vagy a 
környezetre nézve.
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Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekben felhasznált valamennyi 
anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben 
foglaltak szerint olyan dokumentációban 
regisztrált anyagnak kell lennie, amely 
tartalmazza

Kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá 
az 1907/2006/EK rendelet 6. cikkében 
vagy a rendelet IV. vagy V. mellékletében 
meghatározott regisztrálási kötelezettség 
alóli mentességek valamelyike, a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékekben felhasznált valamennyi 
anyagnak az 1907/2006/EK rendeletben 
foglaltak szerint olyan dokumentációban 
regisztrált anyagnak kell lennie, amely 
tartalmazza

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve



PE599.577v02-00 62/101 AD\1126399HU.docx

HU

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó 
rájuk a szóban forgó rendelet IV. 
mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 
8. vagy 9. pontjában meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás 127

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2. összetevő-kategória – 1 bekezdés

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 kizárólag fizikai 
vagy mechanikus feldolgozáson estek át, 
amilyen például a vágás, őrlés, 
centrifugálás, szitálás, darálás, préselés, 
szárítás, fagyasztva szárítás, granulálás, 
aprítás, pufferelés, extrudálás, 
fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés
vagy vizes kivonás.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – bevezető rész
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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) A CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék kizárólag a következő 
bemeneti anyagok közül egy vagy több 
aerob komposztálásával és a természetesen 
előforduló mikrobák ezt követő 
megsokszorozódásával nyert komposztot
és folyékony vagy nem folyékony 
komposztkivonatokat tartalmazhat:

Módosítás 129

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1069/2009/EK rendelet szerinti 
2. és 3. kategóriába tartozó állati 
melléktermékek;

b) az 1069/2009/EK rendelet 32. 
cikkében említett, állati 
melléktermékekből származó termékek, 
amelyek esetében az előállítási lánc 
végpontját a rendelet 5. cikkének
megfelelően érték el;

Indokolás

A Bizottság által javasolt megfogalmazás nem garantálja, hogy a 2. és 3. kategóriába tartozó 
állati melléktermékeknek az 1069/2009/EK rendelettől eltérve szabad levegőn keletkező 
komposztjai termésnövelő anyagnak és termesztőközegnek minősüljenek és ennek 
következtében megfeleljenek a jövőbeli rendeletnek.  Az ilyen komposztokat egy ellenőrzési 
rendszer, valamint a hőmérsékletemelkedés kezelését és a tisztulási kritériumok ellenőrzését 
lehetővé tevő jóváhagyott módszer alapján termésnövelő anyagoknak és termesztőközegnek 
kell minősíteni annak érdekében, hogy ezek a termékek a talajba visszaforgathatóak legyenek.

Módosítás 130

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, 
mechanikusan vagy gravitációs úton, 
vízben való oldással, úsztatással, vizes 
kivonással, vízgőz-desztillációval, vagy 

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

kizárólag víz eltávolítása céljából 
hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből –
bármilyen módon – kivont, élő vagy 
elpusztult szervezetek vagy azok részei, az 
élelmiszer- és takarmányhulladék, amely 
nem tartalmaz szennyező anyagokat, és 
fogyasztásra nem alkalmas, illetve a 
szennyező anyagokat nem tartalmazó, 
bioüzemanyaghoz kapcsolódó 
ültetvényekből származó hulladék, kivéve

Módosítás 131

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet értelmében olyan 
dokumentációban regisztrált 
adalékanyag40, amely tartalmazza

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet értelmében regisztrált 
adalékanyag40, kivéve, ha kifejezetten 
alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 
6. cikkében, illetve annak IV. vagy V. 
mellékletében meghatározott, regisztrálási 
kötelezettség alóli mentességek 
valamelyike.

__________________ __________________

40 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

40 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 132

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – 3 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a 
szóban forgó rendelet IV. mellékletében 
vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. 
pontjában meghatározott, regisztrálási 
kötelezettség alóli mentességek 
valamelyike, és

törölve

– az összes adalékanyag teljes 
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koncentrációja nem haladja meg a 
bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; 
vagy

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az 1069/2009/EK rendelet szerinti 
állati melléktermékeket használó iparágak 
kivételével az élelmiszeripari ágazatokból 
származó nem feldolgozott és 
mechanikusan feldolgozott 
maradékanyagok.

Indokolás

Jelenleg a 3. és az 5. összetevő-kategória kizárja az „ipari iszapot” a bemeneti anyagok 
közül. Nem határozták meg egyértelműen, hogy mi minősül „ipari iszapnak”. Az agrár-
élelmiszeriparból (pl. a gyümölcsfeldolgozásból, a tejtermékek gyártásából/sajtgyártásból 
stb.) származó számos iszap teljesen tiszta szerves anyag és megfelelő, biztonságos anyagot 
jelent a komposztálási és fermentációs eljáráshoz.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-
kategóriának megfelelő anyagok.

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés



AD\1126399HU.docx 67/101 PE599.577v02-00

HU

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

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 6 bekezdés – a pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Kritérium: maximum 25 mmol 
O2/kg szerves anyag/h; vagy

- Kritérium: maximum 50 mmol 
O2/kg szerves anyag/h; vagy

Indokolás

Nem világos, hogy az itt szereplő értékek miért térnek el az 5. összetevő-kategóriában 
megadott értékektől, ezért a javaslatban egységesen az 50-es értéket kell használni.

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 bekezdés – b pont – 1 alpont – bevezető 
mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet értelmében olyan 
dokumentációban regisztrált 
adalékanyag43, amely tartalmazza

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet értelmében regisztrált 
adalékanyag43, kivéve, ha kifejezetten 
alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 
6. cikkében, illetve annak IV. vagy V. 
mellékletében meghatározott, regisztrálási 
kötelezettség alóli mentességek 
valamelyike.

__________________ __________________

43 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 

43 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
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alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 bekezdés – b pont – 1 alpont – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 bekezdés – b pont – 1 alpont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 bekezdés – b pont – 2 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó rá a 
szóban forgó rendelet IV. mellékletében 
vagy V. mellékletének 6., 7., 8. vagy 9. 
pontjában meghatározott, regisztrálási 
kötelezettség alóli mentességek 
valamelyike, és

törölve

– az összes adalékanyag teljes 
koncentrációja nem haladja meg a 
bemeneti anyagok összsúlyának 5%-át; 
vagy

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – c pont – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szennyvíziszapot, ipari iszapot vagy 
kotrásból származó iszapot,

– szennyvíziszapot, az ea) pontban 
meghatározottól eltérő ipari iszapot vagy 
kotrásból származó iszapot, és

Indokolás

Jelenleg a 3. és az 5. összetevő-kategória kizárja az „ipari iszapot” a bemeneti anyagok 
közül. Nem határozták meg egyértelműen, hogy mi minősül „ipari iszapnak”. Az agrár-
élelmiszeriparból (pl. a gyümölcsfeldolgozásból, a tejtermékek gyártásából/sajtgyártásból 
stb.) származó számos iszap teljesen tiszta szerves anyag és megfelelő, biztonságos anyagot 
jelent a komposztálási és fermentációs eljáráshoz.

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – bevezető 
mondat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet44 értelmében olyan 
dokumentációban regisztrált adalékanyag, 
amely tartalmazza

– az adalékanyag az 1907/2006/EK 
rendelet értelmében regisztrált 
adalékanyag44, kivéve, ha kifejezetten 
alkalmazandó rá a szóban forgó rendelet 
6. cikkében vagy IV. mellékletében vagy 
V. mellékletében meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

__________________ __________________

44 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

44 Az Európai Unióban visszanyert 
adalékanyag esetében ez a feltétel akkor 
teljesül, ha – az 1907/2006/EK rendelet 2. 
cikke (7) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjával összhangban – az adalékanyag 
azonos az itt megjelölt információt 
tartalmazó dokumentációban regisztrált 
anyaggal, és a termésnövelő termék 
gyártója rendelkezik az 1907/2006/EK 
rendelet 2. cikke (7) bekezdése d) 
pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – 1 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.
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Módosítás 146

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – d pont – 1 alpont – 2 
franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 147

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az 1069/2009/EK rendelet szerinti 
állati melléktermékeket használó iparágak 
kivételével az élelmiszeripari ágazatokból 
származó nem feldolgozott és 
mechanikusan feldolgozott 
maradékanyagok.

Indokolás

Jelenleg a 3. és az 5. összetevő-kategória kizárja az „ipari iszapot” a bemeneti anyagok 
közül. Nem határozták meg egyértelműen, hogy mi minősül „ipari iszapnak”. Az agrár-
élelmiszeriparból (pl. a gyümölcsfeldolgozásból, a tejtermékek gyártásából/sajtgyártásból 
stb.) származó számos iszap teljesen tiszta szerves anyag és megfelelő, biztonságos anyagot 
jelent a komposztálási és fermentációs eljáráshoz.

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-
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kategóriának megfelelő anyagok

Módosítás 149

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Legalább 24 órán át tartó, 55°C-on 
történő termofil anaerob lebontás és 
legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási 
idő;

a) Legalább 24 órán át tartó, 55°C-on 
történő termofil anaerob lebontás és 
legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási 
idő, amelyet egy annak ellenőrzésére 
irányuló vizsgálat követ, hogy a lebontási 
folyamat sikeresen elpusztította-e a 
kórokozókat;

Indokolás

Ilyen rövid lebontási idő esetében ezen az alacsony hőmérsékleten előfordulhat, hogy 
bizonyos kórokozók nem pusztulnak el és a későbbiekben elszaporodnak a tartózkodási idő 
során. Rendkívül fontos ellenőrizni a tartózkodási idő végén, hogy nincsenek kórokozók.

Módosítás 150

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) olívapogácsa, vagyis az olajbogyó 
őrléséből származó viszkózus 
melléktermék, amelyet a törköly szerves 
oldószerekkel történő, két (nedves 
olívapogácsa) vagy három (szilárd 
olívapogácsa) lépéses kezeléséből 
nyernek.

Indokolás

Az olívapogácsa meghatározását szerepeltetni kell, mivel az előző bekezdések egyike sem 
tartalmazza, hiszen a szerves oldószereket a végtermékből majdnem teljes mértékben 
eltávolítják.
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Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) bármilyen egyéb anyag, amelyet 
élelmiszerben vagy állati takarmányban 
való felhasználásra jóváhagytak.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben47 foglaltak szerint olyan 
dokumentációban regisztrált anyagnak kell 
lennie, amely tartalmazza

Az anyagnak az 1907/2006/EK 
rendeletben47 foglaltak szerint regisztrált 
anyagnak kell lennie, kivéve, ha 
kifejezetten alkalmazandó rá a szóban 
forgó rendelet 6. cikkében vagy IV. 
mellékletében vagy V. mellékletében 
meghatározott, regisztrálási kötelezettség 
alóli mentességek valamelyike.

__________________ __________________

47 Az összes naftalin, acenaftilén, 
acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, 
fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, 
benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, 
benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, 
dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén. 
Az Európai Unióban visszanyert anyag 
esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 
1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) 
bekezdése (d) pontjának i. alpontjával 
összhangban – az adalékanyag azonos az 
itt megjelölt adatokat tartalmazó 
dokumentációban regisztrált anyaggal, és a 
termésnövelő termék gyártója rendelkezik 
az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) 
bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.

47 Az összes naftalin, acenaftilén, 
acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén, 
fluorantén, pirén, benz[a]antracén, krizén, 
benz[b]fluorantén, benz[k]fluorantén, 
benz[a]pirén, indenol[1,2,3-cd]pirén, 
dibenz[a,h]antracén és benz[g,h,i]perilén. 
Az Európai Unióban visszanyert anyag 
esetében ez a feltétel akkor teljesül, ha – az 
1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) 
bekezdése (d) pontjának i. alpontjával 
összhangban – az adalékanyag azonos az 
itt megjelölt adatokat tartalmazó 
dokumentációban regisztrált anyaggal, és a 
termésnövelő termék gyártója rendelkezik 
az 1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) 
bekezdése d) pontjának ii. alpontja szerinti 
információval.
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Indokolás

Fontos, hogy a termésnövelő termékekre vonatkozzon a REACH-rendelet.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1907/2006/EK rendelet VI., VII. 
és VIII. mellékletében előírt 
információkat, és

törölve

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1907/2006/EK rendelet 14. 
cikkében előírt kémiai biztonsági jelentést, 
amely kiterjed a termésnövelő termékként 
való használatra,

törölve

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 bekezdés – utolsó mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kivéve, ha kifejezetten alkalmazandó 
rájuk a szóban forgó rendelet IV. 
mellékletében vagy V. mellékletének 6., 7., 
8. vagy 9. pontjában meghatározott, 
regisztrálási kötelezettség alóli 
mentességek valamelyike.

törölve

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7. összetevő-kategória – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termék tartalmazhat olyan 
mikroorganizmusokat, ideértve az 
elpusztult vagy üres sejtes 
mikroorganizmusokat és annak a 
közegnek az ártalmatlan maradékanyagait, 
amelyeken azok termelése történt, amelyek

A mikroorganizmusok, köztük az 
elpusztult vagy üres sejtes 
mikroorganizmusok és azon közeg
ártalmatlan maradékanyagai, amelyeken 
azok termelése történt, vélelmezhetően 
biztonságosak a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termékben való felhasználás 
céljából, ha a következő három csoport 
egyikébe tartoznak:

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7. összetevő-kategória – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– csupán szárítási vagy fagyasztva 
szárítási eljáráson mentek keresztül, és

a) a következő mikroorganizmusok 
egyike:

– Azotobacter spp.

– Mikorizza-gombák

– Rhizobium spp.

– Azospirillum spp.

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7. összetevő-kategória – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amelyeket az alábbi táblázat 
tartalmaz:

b) a megfelelő adatvédelmi és 
adatengedélyezési követelményekre 
figyelemmel bármely mikroorganizmus 
(vagy mikroorganizmus-csoport), amelyet 
a következő felhasználások bármelyike 
céljából engedélyeztek:

Azotobacter spp. – a 178/2002/EK rendelet 2. 
cikkében meghatározott „élelmiszerben” 
való felhasználás, vagy megengedett, hogy 
bármely ilyen élelmiszer feldolgozása 
során felhasználják, ideértve a 
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178/2002/EK rendelet értelmében 
„hagyományos élelmiszer-összetevőnek” 
minősülő kultúrákat is;

Mikorizza-gombák – takarmány-adalékanyagként való 
felhasználás, amit a takarmány-
adalékanyagok 1831/2003/EK rendelet 
szerinti európai uniós nyilvántartásába 
való felvétel jelez;

Rhizobium spp. – növényvédelmi hatóanyagként való 
felhasználás az 1107/2009/EK rendelet 
alapján vagy biocidként való felhasználás 
az 528/2012/EU rendelet alapján.

Azospirillum spp. c) bármilyen mikroorganizmus (vagy 
mikroorganizmus-csoport), amelyet az 
1025/2012/EU rendelettel összhangban 
elfogadott, az elfogadható küszöbértékeket
és a biztonsági kritériumokkal kapcsolatos 
elemzési módszereket részletező – többek 
között az e rendelet 42. cikkében 
körvonalazott – vonatkozó egységes 
előírások vagy harmonizált szabványok 
alkalmazásával úgy értékeltek, hogy 
biztonságosan felhasználható
biostimulánsként.

Módosítás 159

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

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).

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy a nitrogéntartalom biztosítható vagy csak ammóniával, vagy 
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ammóniával és karbamiddal együttesen.

Módosítás 160

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a talaj javítása a 10. összetevő-
kategória 2a. és 3. pontjában foglalt 
követelményeknek megfelelő, biológiailag 
lebomló talajtakaró fóliával.

Módosítás 161

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő 
termékek stabilitásának növelése.

Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2 bekezdés

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 

(2) [Publications office, please insert 
the date occurring five years after the date 
of application of this Regulation]-tól/től 
kezdve a Bizottság e rendelet 42. cikke (1)
bekezdésének értelmében felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, 
amelyekben a következő feltételeket 
állapítja meg:
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vizsgálat szerint.

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

a) A polimer biológiai lebonthatósági 
szabványa, meghatározva egy olyan 
időkeretet, amely alatt a szervesszén-
tartalom legalább 90%-a – a 
referenciaanyaghoz képest abszolút vagy 
relatív mértékben – szén-dioxiddá alakul, 
miután a polimer szükséges feltáródási 
ideje letelt, és

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.

b) Egy biológiai lebonthatósági 
vizsgálat, amely megfelel a következő 
kritériumnak: a polimer képes a fizikai és 
biológiai bomlásra, amelynek 
eredményeképpen a nagy része végül 
szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
bomlik le.

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

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.

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biológiailag lebomló talajtakaró 
fóliának meg kell felelnie a következő 
kritériumnak: a polimernek képesnek kell 
lennie a fizikai és biológiai bomlásra, 
amelynek eredményeképpen végül szén-
dioxidra (CO2), biomasszára és vízre 
bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 
90%-ának – a referenciaanyaghoz képest 
abszolút vagy relatív mértékben –
legfeljebb 24 hónap alatt CO2-dá, 
biomasszává és vízzé kell alakulnia a 
polimerek talajban való biológiai 
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lebonthatóságára vonatkozó európai 
szabványoknak megfelelő biológiai 
lebonthatósági vizsgálat szerint.

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tápanyagpolimerektől eltérő 
polimereket tartalmazó, CE-jelöléssel 
ellátott termék mentesül az 1., 2. és 3. 
pontban meghatározott előírások alól, 
amennyiben a polimereket kizárólag 
kötőanyagként használják a termésnövelő 
termékhez, és nem kerülnek kapcsolatba a 
talajjal. 

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Mivel a terméket arra szánják, 
hogy hozzáadják a talajhoz és a 
környezetbe juttassák, e kritériumok a 
termékben található valamennyi anyagra 
alkalmazandók.

Módosítás 166

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a termék tömegének legalább 1%-át 
kitevő összetevők ismertetése 
szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti 
csökkenő sorrendben, megadva a II. 
melléklet szerinti megfelelő összetevő-
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kategóriát. kategóriát és a szárazanyag-százalékban 
kifejezett tartalmat;

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) 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.

A 834/2007/EK rendeletre tekintettel az 
ökológiai gazdálkodás céljára nem 
alkalmas, CE-jelöléssel ellátott azon 
termésnövelő termékek esetében, amelyek 
kereskedelmi elnevezése az említett 
rendelet 23. cikkében említett 
kifejezésekre emlékeztet és ezáltal 
félrevezeti a végső felhasználót az 
ökológiai gazdálkodásban való 
felhasználását illetően, a címkén fel kell 
tüntetni „a 834/2007/EK rendelet 
tekintetében ökológiai gazdálkodásban 
nem engedélyezett” megjegyzést.

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Egyetlen termék sem tartalmazhat 
egy másik funkció szerinti 
termékkategóriára vonatkozó állításokat 
anélkül, hogy eleget tenne e másik 
funkció szerinti termékkategória minden 
követelményének, továbbá nem 
tartalmazhat semmilyen közvetlen vagy 
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burkolt állítást az engedélyezett 
növényvédelmi hatásokra vonatkozóan.

Indokolás

Ez a kiegészítés meg fogja erősíteni az e rendelet és a növényvédelmi rendelet közötti 
határvonalat, illetve a különböző funkció szerinti termékkategóriák közötti határvonalat is, 
ami segít majd megakadályozni az e rendeletben vagy az 1107/2009/EK rendeletben foglalt 
követelmények bárminemű kijátszását.

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés – 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;

Indokolás

Fontos egyértelművé tenni, hogy a nitrogéntartalom biztosítható vagy csak ammóniával, vagy 
ammóniával és karbamiddal együttesen.

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – d pont – 12 a 
franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– forma, például por vagy pellet.

Indokolás

Fontos mutató a mezőgazdasági termelők számára a műtrágya alkalmazására vonatkozó
időpont és módszer adaptálásához.
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Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – d bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összes foszfor-pentoxid (P2O5); – semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5):

Indokolás

A mezőgazdasági termelők jobb tájékoztatása érdekében: Az „összes” kifejezés agronómiai 
szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges pH-érték és kevés csapadék 
esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben oldható frakció vehető fel.

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – d bekezdés – 2 albekezdés 
– 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– csak ásványi savban oldható 
foszfor-pentoxid (P2O5);

Indokolás

A mezőgazdasági termelők jobb tájékoztatása érdekében, ahogy a 2003/2003/EK rendeletben 
is szerepel. Közvetlenül nem fordul elő, csak nagyon alacsony pH-értékű talaj és heves 
esőzések esetében.

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 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 
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lévő nitrogén összegéből adódik.

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 adnának a 
növényeikhez olyan mennyiségű tápanyagokat, amennyit a javaslat szerint alkalmazniuk 
kellene, és így félrevezetné őket a tápanyagok teljes mennyiségére vonatkozó nyilatkozat.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés – d 
albekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összes foszfor-pentoxid (P2O5); – semleges ammónium-citrátban és 
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5):

Indokolás

A mezőgazdasági termelők jobb tájékoztatása érdekében: Az „összes” kifejezés agronómiai 
szempontból nem helyénvaló, különösen magas és semleges pH-érték és kevés csapadék 
esetén. A növények által az ammónium-citrátban és vízben oldható frakció vehető fel.

Módosítás 175

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés – d 
albekezdés – 2 pont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– csak ásványi savban oldható 
foszfor-pentoxid (P2O5);

Indokolás

A mezőgazdasági termelők jobb tájékoztatása érdekében, ahogy a 2003/2003/EK rendeletben 
is szerepel. Közvetlenül nem fordul elő, csak nagyon alacsony pH-értékű talaj és heves
esőzések esetében.
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Módosítás 176

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A CE-jelöléssel ellátott termékek 
esetében, amennyiben a polimereket 
kizárólag kötőanyagként használják, a 
következő megjegyzést kell feltüntetni: „A 
termésnövelő termék nem kerülhet 
kapcsolatba a talajjal.”

Módosítás 177

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.Ca. funkció szerinti termékkategória (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.Ca. funkció szerinti termékkategória: Alacsony széntartalmú trágya

1. A makroelemek kapcsán a következő információelemeket kell feltüntetni:

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

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

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;

d. a következő garantált tápanyagok mennyisége az alábbi sorrendben, a trágya 
tömegszázalékában kifejezve: 

összes nitrogén (N) 

– a szerves nitrogén (N) minimális mennyisége, megadva a felhasznált szerves anyag 
eredetét;

– a nitrát-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N); 

– az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);
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– a karbamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);

összes foszfor-pentoxid (P2O) vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5); 5);

– semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);

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

összes kálium-oxid (K2O); 

– vízben oldható kálium-oxid (K2O); 

magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid 
(Na2O), 

– ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor 
csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;

– amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább 
egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg 
kell adni; 

– egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;

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

2. Meg kell adni az alábbi egyéb elemeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
tömegszázalékában kifejezve:

– szervesszén-tartalom (C); és 

– szárazanyag-tartalom. 

3. Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) 
és cink (Zn) legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális 
mennyiségben megtalálhatók a termékben, 

– és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat 
jelezni kell; és 

– egyébként lehet jelezni. 

Mikroelem Tömegszázalék

Bór (B) 0,01

Kobalt (Co) 0,002

Réz (Cu) 0,002

Mangán (Mn) 0,01

Molibdén (Mo) 0,001

Cink 0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő 
információelemeket kell feltüntetni: 

a. a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt 
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(Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek 
ellenionja(i) neve;

b. a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;

– ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak 
a vízben oldható tartalmat kell megadni;

– amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább 
egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg 
kell adni; és 

– egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni; 

c. ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), 
akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést:

– „kelátképző anyag: ...” (a kelátképző anyag(ok) neve vagy rövidítése), a mikroelem-
kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában 
kifejezve;

d. ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző 
anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor 

– ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), 
akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következő megjelölést: 
„komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; és 

– a komplexképző anyag nevét vagy rövidítését;

e. a címkén szerepelnie kell a következő nyilatkozatnak: „Csak kifejezetten szükséges 
esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.” 

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összes nitrogén (N); törölve

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.
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Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összes foszfor-pentoxid (P2O5); törölve

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 180

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összes kálium-oxid (K2O); törölve

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 181

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6. funkció szerinti termékkategória – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) adagolás, időzítés (a növényi 
fejlődés szakaszai szerint) és az alkalmazás 
gyakorisága;

e) adagolás, időzítés (a növényi 
fejlődés szakaszai szerint), elhelyezés és az 
alkalmazás gyakorisága (a 
biostimulánsokkal kapcsolatos 
állítás(oka)t alátámasztó empirikus 
bizonyítékokkal összhangban);
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Indokolás

Ez a szövegezés megakadályozza, hogy a vállalatok módosítsák a termék paramétereit a 
címkén annak érdekében, hogy a használat során a nem biostimuláns hatásokat ösztönözzék.

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6. funkció szerinti termékkategória– f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) annak feltüntetése, hogy a termék 
nem növényvédő szer;

Indokolás

A növényi biostimuláns címkéjén egyértelműen fel kell tüntetni, hogy az nem növényvédő szer.

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

1.A. FUNKCIÓ SZERINTI TERMÉKKATEGÓRIA: SZERVES TRÁGYA

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb 
paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

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

szárazanyag-tartalom ± 5,0 százalékpont abszolút értékben

összes nitrogén (N) ± 50% 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

összes foszfor-pentoxid (P2O5) ± 50% 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 
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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 cink (Zn) ± 50% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 
százalékpont

mennyiség - 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

Módosítás

1.A. FUNKCIÓ SZERINTI TERMÉKKATEGÓRIA: SZERVES TRÁGYA

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb 
paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

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

szárazanyag-tartalom ± 5,0 százalékpont abszolút értékben

összes nitrogén (N) ± 15% 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) ± 15% 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 réz (Cu) ± 50% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 
százalékpont

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

mennyiség - 5% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest

Indokolás

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

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat – 3 sor – 1 
oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Indokolás

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

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 bekezdés

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 

Indokolás

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

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

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

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

1.C.I. funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

A 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

1.C.I. funkció szerinti termékkategória: Makroelem-tartalmú szervetlen trágya

A makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 25% az egyes 
tápanyagformák garantált 
mennyiségéhez képest, 
abszolút értékben 
legfeljebb 2,0 
százalékpont külön-külön 
az egyes tápanyagok, 
illetve a tápanyagok 
összessége tekintetében

-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 fent említett tűréshatár-értékek a nitrogénformákra és az oldhatóságra is vonatkoznak.

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

mennyiség:  ± 3% relatív eltérés a garantált értékhez képest

Indokolás

A tűréshatárokat módosítani kell a piacon jelentkező problémák elkerülése érdekében. A 
makroelemek tekintetében egyértelművé kell tenni egy kumulatív korlát jelenlétét (nem 2% 
minden egyes makroelem vonatkozásában). A javaslat szerint az NPK műtrágya gyártása 
esetében +/- 6% eltérés lehetséges a teljes tápanyagtartalom tekintetében; ez túl magas. A 
mezoelemek tekintetében nagyobb tűréshatárra van szükség, mivel azokat gyakran 
töltőanyagként adják hozzá. A tűréshatár-értékeknek a nitrogénformákra és az oldhatóságra 
is vonatkozniuk kell. A szemcseméret tekintetében javasolt tűréshatár túl szigorú. A ± 5% 
relatív eltérés a mennyiségre vonatkozó garantált értékhez képest túl magas.

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat – 3 sor – 1 
oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Indokolás

A semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid a növények által felvehető 
frakció.
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Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 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

Indokolás

Nagyobb rugalmasságra van szükség a gyártási folyamatok miatt.

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat – 2 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

± 0,7 a gyártás idején ± 0,7 a gyártás idején

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

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 tűréshatárszintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat – 8 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-25% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában

-15% relatív eltérés a garantált értékhez 
képest a forgalmazási lánc bármely 
szakaszában
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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 tűréshatárszintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 192

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

4. funkció szerinti termékkategória: TERMESZTŐKÖZEG

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

4. funkció szerinti termékkategória: TERMESZTŐKÖZEG

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

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság javaslatát, amely szerint a termelésre és a forgalmazási láncra nézve 
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egyaránt elő kell írni tűréshatár-korlátokat annak érdekében, hogy javítsák a talajt a 
gazdálkodók számára.  Az Európai Bizottság által a forgalmazási láncra vonatkozóan 
javasolt tűréshatárszintek azonban túlságosan engedékenyek, ezt csökkenteni kell a 
gazdálkodók védelme érdekében.

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) nem feldolgozott vagy 
mechanikusan feldolgozott növények, 
növényi részek vagy növényi kivonatok, a 
2. összetevő-kategóriának megfelelően.

Indokolás

Az A. modul esetében el kell fogadni a 2. összetevő-kategóriába tartozó olyan termékek 
használatát is, amelyek a termesztőközegek összetevői. A Growing Media Europe úgy véli, 
hogy teljes mértékben ellentmondásos, hogy miközben megengedik a 4. összetevő-kategóriába 
tartozó „fermentációs maradékokat” és a 6. összetevő-kategóriába tartozó „élelmiszeripari 
melléktermékeket”, kizárják az olyan anyagok saját tanúsítását, mint farostok. A 
termesztőközegek forgalomba hozatala a tagállamok többségében saját kiállítású tanúsítvány 
alapján történik. A további jóváhagyási eljárások hozzáadása rendkívül nagy terhet fog róni 
az iparágra, amely főként kkv-kből áll.

Módosítás 194

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.
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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 195

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – B modul – 3.2 pont – c pont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vizsgálati jelentéseket, – a vizsgálati jelentéseket, ideértve az 
agronómiai hatékonyságról szóló 
tanulmányokat is, és

Indokolás

Garantálni kell az új termékek mezőgazdasági hatékonyságát. A 2003/2003/EK rendelet 
szerinti termékek már bizonyították mezőgazdasági hatékonyságukat.

Módosítás 196

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 öt évig köteles megőrizni és a nemzeti 
hatóságok számára elérhetővé tenni az EU-
típusvizsgálati tanúsítvány, annak 
mellékletei és kiegészítései egy példányát a 
műszaki dokumentációval együtt.

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Azt az adóügyi előírásokhoz kell igazítani.

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – C modul – 3.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
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.

3.2 A gyártó a CE-jelöléssel ellátott 
termésnövelő termék minden tételére 
vonatkozóan írásos EU-megfelelőségi 
nyilatkozatot állít ki, amelyet a CE-
jelöléssel ellátott termésnövelő termék 
forgalomba hozatala után öt 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.

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Azt az adóügyi előírásokhoz kell igazítani.

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1 modul – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tervezési és gyártási rajzokat és 
terveket, beleértve a gyártási folyamat 
olyan írásba foglalt bemutatását és ábráját, 
amelyen minden kezelés, tároló tartály és 
terület egyértelműen azonosítva van,

b) a gyártási folyamat írásba foglalt 
bemutatását és ábráját;

Módosítás 199

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 öt évig 
köteles megőrizni az illetékes nemzeti 
hatóságok számára történő bemutatás 
céljából.
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Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Azt az adóügyi előírásokhoz kell igazítani.

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1 modul – 7 pont – 7.2.1 pont

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 öt évig megőriz a 
nemzeti hatóságok számára történő 
bemutatás céljából. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat azonosítja a termék azon 
tételét, amely tekintetében kiállították.

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Azt az adóügyi előírásokhoz kell igazítani.

Módosítás 201

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 
hozatala után legalább tíz éven át megőrzi a 
nemzeti hatóságok számára való bemutatás 
céljából a következőket:

8. A gyártó a termék forgalomba 
hozatala után legalább öt éven át megőrzi a 
nemzeti hatóságok számára való bemutatás 
céljából a következőket:

Indokolás

A javasolt időtartam túlzott mértékű. Azt az adóügyi előírásokhoz kell igazítani.
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