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18.10.2017 A8-0270/373 

Pakeitimas 373 

Pascal Durand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo II dalies PFK 1(B) 2 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Kai CE ženklu pažymėtame 

tręšiamajame produkte suminis fosforo 

(P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 

pentoksido (P205) ekvivalento masės 

(fosforo trąšos): 

 a) aiškiai deklaruojamas faktinis 

kadmio (Cd) kiekis mg/kg fosforo 

pentoksido (P205) ir 

  b) frazė „mažas kadmio kiekis“ arba 

panaši frazė arba logotipas su šia 

informacija gali būti pateikiami tik tuo 

atveju, jei kadmio (Cd) kiekis yra lygus 20 

mg/kg fosforo pentoksido (P205) arba 

mažesnis. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Pakeitimas 374 

Pascal Durand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

48 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nuo [šio reglamento įsigaliojimo data] iki 

[xxx1a] valstybės narės gali patvirtinti 

nacionalines taisykles, kuriomis 

nustatomos žemesnės kadmio kiekio 

ribinės vertės, kaip nustatyta I priedo II 

dalyje, pagrįstais atvejai visų pirma 

remdamosi tokiais motyvais kaip 

visuomenės sveikatos arba aplinkos 

apsauga. Apie tokias priemones valstybės 

narės Komisijai praneša pagal 2015 m. 

rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria 

nustatoma informacijos apie techninius 

reglamentus ir informacinės visuomenės 

paslaugų taisykles teikimo tvarka. 

 __________________ 

 1a Įrašyti datą, dėl kurios bus galiausiai 

susitarta ir nuo kurios bus taikoma 

mažiausia ribinė vertė. 

Or. en 

Pagrindimas 

Devynios valstybės narės jau priėmė žemesnes nei 60 mg/kg kadmio ribas savo nacionalinės 

teisės aktuose. Svarbu ne tik, kad šios valstybės narės galėtų išsaugoti šias žemesnes ribines 

vertes, kol tokios ribinės vertės taip pat taikomos ES lygmeniu, bet ir kad kitoms valstybėms 

narėms taip pat būtų aiškiai leidžiama patvirtinti žemesnes ribines vertes prieš priede 

nustatytas datas, siekiant paskatinti greitą tų ribinių verčių įgyvendinimą. Toks pat požiūris 
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buvo priimtas Reglamente (ES) Nr. 259/2012 dėl fosfatų naudojimo plovikliuose (fosfatų 

indaplovėse naudojamiems plovikliams). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Pakeitimas 375 

Pascal Durand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

46 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 

3 straipsnio 34 punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„34. „augalų biostimuliatorius“ – 

produktas, stimuliuojantis augalų mitybos 

procesus nepriklausomai nuo produkte 

esančio maisto medžiagų kiekio, kurio 

vienintelė paskirtis – pagerinti vieną arba 

kelias iš šių augalo savybių: 

„34. „augalų biostimuliatorius“ – 

produktas, kurio sudėtyje yra bet kokios 

natūraliai susidariusios medžiagos arba 

mikroorganizmų, stimuliuojančių augalų 

mitybos procesus nepriklausomai nuo jame 

esančio maisto medžiagų kiekio, arba 

tokių medžiagų ir (arba) mikroorganizmų 

derinys, kurio vienintelė paskirtis – 

pagerinti vieną arba kelias iš šių augalo 

arba augalo rizosferos savybių: 

Or. en 

Pagrindimas 

Augalų biostimuliatoriai turėtų būti natūraliai susidarančios medžiagos. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Pakeitimas 376 

Pascal Durand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo 1 dalies 8 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a. Kai CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį 

produktą leidžiama naudoti ekologinio 

žemės ūkio srityje pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 834/2007, jo etiketėje įrašomi žodžiai 

„leidžiama naudoti ekologinio žemės ūkio 

srityje pagal Reglamentą (EB) Nr. 

834/2007“. 

 CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai, 

netinkami naudoti ekologinio žemės ūkio 

srityje pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 834/2007, kurių komercinis 

pavadinimas primena sąvokas, nurodytas 

Reglamento (EB) Nr. 834/2007 23 

straipsnyje ir galinčias klaidinti galutinius 

naudotojus dėl jų naudojimo ekologinio 

žemės ūkio srityje, jų etiketėje nurodoma 

„neleidžiama naudoti ekologinio žemės 

ūkio srityje pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 834/2007“. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šie ženklinimo reikalavimai yra būtini atsižvelgiant į vis daugėjančius atvejus, kai ekologiniai 

ūkininkai baudžiami dėl to, kad naudojo ekologiniame žemės ūkyje neleistinus tręšiamuosius 

produktus, kurie komerciniuose pavadinimuose buvo apibūdinami klaidinančiais terminais, 

kaip antai „bio“ arba „eco“ ar „eko“. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Pakeitimas 377 

Pascal Durand 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

II priedo II dalies CMK 7 dalies 2 įtrauka ir lentelė 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 yra išvardyti šioje lentelėje: Išbraukta. 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirilium spp.  

Or. en 

Pagrindimas 

Nacionaliniu lygmeniu jau naudojama daug kitų rūšių ir jų konsorciumų, kuriais domisi 

ūkininkai. 

 

 


