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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2017 A8-0270/373 

Изменение  373 

Паскал Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“  

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

Предложение за регламент 

Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б) – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато продуктът за 

наторяване, маркиран с 

маркировката „СЕ“, има общо 

съдържание на фосфор (P) от 5% от 

масата еквивалент на фосфорен 

пентаоксид (P205) или повече 

(„фосфорен тор“): 

 а)  тогава следва ясно да се посочи 

реалното съдържание на кадмий (Cd) 

в mg/kg фосфорен пентаоксид (P205), и 

 б)  текстът „с ниско съдържание 

на кадмий“ или подобен, или лого с 

такъв текст могат да бъдат 

поставени само ако съдържанието на 

кадмий (Cd) е равно на или по-ниско 

от 20 mg/kg фосфорен пентаоксид 

(P205). 

Or. en 



 

AM\1137636BG.docx  PE605.629v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0270/374 

Изменение  374 

Паскал Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 От [датата на влизането в сила на 

настоящия регламент] до [xxx1a] 

държавите членки може да приемат 

национални правила, прилагащи по-

ниските допустими стойности за 

кадмий, указани в част II на 

приложение I, и по-специално когато 

това е оправдано на основания като 

опазване на общественото здраве или 

околната среда. Държавите членки 

нотифицират тези мерки на 

Комисията в съответствие с 

Директива (ЕС) 2015/1535 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 9 септември 2015 година, 

установяваща процедура за 

предоставянето на информация в 

сферата на техническите 

регламенти и правила относно 

услугите на информационното 

общество. 

 __________________ 

 1a Да се въведе датата, която ще бъде 

окончателно приета по отношение 

на най-ниското ниво. 

Or. en 
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Обосновка 

По отношение на кадмия девет държави членки вече са приели в своето национално 

законодателство пределно допустими стойности, които са по-ниски от 60 mg/kg. 

Важно е не само тези държави членки да могат да поддържат тези по-ниски 

допустими стойности, докато те се приложат на равнище ЕС, но и на други 

държави членки изрично да бъде позволено да приемат по-ниски допустими 

стойности преди датите в приложението, така че да се насърчи бързото въвеждане 

на тези стойности. Същият подход беше възприет в Регламент (EС) № 259/2012 

относно фосфатите в детергенти (за фосфати в детергенти за съдомиялни). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Изменение  375 

Паскал Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 – точка (3) 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 

Член 3 – точка 34 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

"34. „растителен биостимулатор“ е 

продукт, който стимулира процесите на 

хранене на растенията независимо от 

съдържанието на хранителни елементи 

в продукта с единствена цел да 

подобри една или повече от следните 

характеристики на растението: 

„растителен биостимулатор“ е продукт, 

съдържащ всякакво срещащо се в 

природата вещество или 

микроорганизъм, който/което 

стимулира процесите на хранене на 

растенията независимо от своето 

съдържание на хранителни елементи, 

или всяка комбинация от такива 

вещества и/или микроорганизми, с 

единствена цел да подобри една или 

повече от следните характеристики на 

растението или на ризосферата на 

растението: 

Or. en 

Обосновка 

Растителните биостимулатори следва да бъдат срещащи се в природата вещества. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Изменение  376 

Паскал Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение III – част 1 – параграф 8 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8a. Когато продукт за наторяване, 

маркиран с маркировката „СЕ“, е 

разрешен за използване в 

биологичното земеделие съгласно 

Регламент (ЕО) № 834/2007, това се 

посочва на етикета със следния 

текст „разрешен в биологичното 

земеделие в съответствие с 

Регламент (EО) № 834/2007“. 

 На етикета на продуктите за 

наторяване, маркирани с 

маркировката „СЕ“, които не са 

подходящи за биологичното 

земеделие, що се отнася до Регламент 

(ЕО) № 834/2007, и които имат 

търговско наименование, напомнящо 

обозначенията, посочени в член 23 от 

Регламент (ЕО) № 834/2007, което би 

могло да обърка крайния потребител 

за тяхната употреба в биологичното 

земеделие, се посочва, че те „не са 

разрешени в биологичното земеделие в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 834/2007“. 

Or. en 
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Обосновка 

Такива изисквания за етикетирането са необходими, тъй като има нееднократни 

случаи, в които са налагани санкции на биологични земеделски производители поради 

употреба на продукти за наторяване, които не са разрешени в биологичното 

земеделие, но носят подвеждащи обозначения като „био“ и „еко“ в търговските 

наименования. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Изменение  377 

Паскал Дюран 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0270/2017 

Михай Цуркану 

Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ 

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

Предложение за регламент 

Приложение II – част ІІ – КСМ 7 – параграф – тире 2 и таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 са изброени в таблицата по-

долу: 

заличава се 

Azotobacter spp.  

Микоризни гъби   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Обосновка 

Има много други видове и консорциуми от такива видове, които вече се използват и на 

национално равнище от интерес за селските стопани. 

 

 


