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18.10.2017 A8-0270/342 

Poprawka  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(C) a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 PFC1(C) a: Nawozy niskoemisyjne 

 1. Produkt nawozowy z 

oznakowaniem CE określa się jako nawóz 

niskoemisyjny, jeżeli zawiera więcej niż 

1 % węgla organicznego (Corg) i nie więcej 

niż 15 % węgla organicznego (Corg). 

 2. Węgiel występujący w 

cyjanamidzie wapnia i moczniku oraz jego 

kondensatach i produktach pochodnych 

nie jest uwzględniany w ilości węgla 

organicznego do celów tej definicji. 

 3. Do niniejszej kategorii ma 

zastosowanie specyfikacja 

stałych/płynnych, 

prostych/wieloskładnikowych, 

makroskładnikowych/mikroskładnikowyc

h nawozów PFC1(C), z wyłączeniem 

specyfikacji minimalnych poziomów 

rozpuszczalności dla fosforu, całkowitej 

zawartości azotu do zadeklarowania i 

całkowitej zawartości fosforu do 

zadeklarowania. 

 4. Produkty sprzedawane jako 

nawozy niskoemisyjne muszą spełniać 

wymogi dotyczące poziomów 

zanieczyszczeń określone w załączniku I 

dla nawozów organicznych lub 



 

AM\1137626PL.docx  PE605.629v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

organiczno-mineralnych w każdym 

przypadku, gdy PFC1(C) nie przewiduje 

żadnych wartości granicznych dla tych 

zanieczyszczeń. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nawozy niskoemisyjne nie powinny musieć spełniać kryteriów określonych na podstawie 

szczególnych właściwości tradycyjnych nawozów mineralnych. Dlatego w poprawce dodano 

do ust. 3 poprawki 170 w sprawozdaniu komisji IMCO, że „specyfikacje minimalne poziomów 

rozpuszczalności dla fosforu, całkowita zawartość azotu do zadeklarowania i całkowita 

zawartość fosforu do zadeklarowania” nie powinny mieć zastosowania do nawozów 

niskoemisyjnych. 
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18.10.2017 A8-0270/343 

Poprawka  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 3 – litera a – punkt 2 – tiret 1 do 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] r.: 60 mg/kg pięciotlenku 

fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] r.: 60 mg/kg pentatlenku 

fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 40 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5) 

oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring six years after the 

date of application of this Regulation] r.: 

40 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5) oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring twelve years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring sixteen years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/344 

Poprawka  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 2 – litera a – punkt 2 – tiret 1 do 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] r.: 60 mg/kg pięciotlenku 

fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] r.: 60 mg/kg pentatlenku 

fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 40 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5) 

oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring six years after the 

date of application of this Regulation] r.: 

40 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5) oraz 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring twelve years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5), 

– Od dnia [Publications office, please 

insert the date occurring sixteen years after 

the date of application of this Regulation] 

r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/345 

Poprawka  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 43 przedłużających datę 

wejścia w życie limitu 20 mg/kg, o którym 

mowa w załączniku I część II PFC1(B) 

pkt 3 lit. a) ust. 2 oraz załączniku I część 

II PFC1(C)I pkt 2 lit. a) ust. 2, jeżeli w 

oparciu o wnikliwą ocenę skutków 

dysponuje dowodami potwierdzającymi, że 

wprowadzenie surowszego limitu 

poważnie zagroziłoby dostawom 

produktów nawozowych do Unii. 

Or. en 

 

 


