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18.10.2017 A8-0270/373 

Grozījums Nr.  373 

Pascal Durand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. daļa – PFC 1(B)  – 2.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a ja CE-marķētajā mēslošanas 

līdzeklī kopējā fosfora (P) saturs ir 

5 masas % fosfora pentoksīda (P2O5) 

ekvivalenta vai lielāks (“fosfāta mēsli”), 

 (a) skaidri norāda faktisko kadmija 

(Cd) saturu mg uz kg fosfora pentoksīda 

(P205) un  

 (b)  norādi „zems kadmija saturs” vai 

līdzīgu norādi, vai logotipu ar šādu norādi 

var iekļaut marķējumā tikai tad, ja 

kadmija (Cd) saturs ir vienāds ar vai 

zemāks par 20 mg uz kg fosfora 

pentoksīda (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Grozījums Nr.  374 

Pascal Durand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

48. pants – 1.a daļa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 No [šīs regulas spēkā stāšanās datums] 

līdz [xxx1a] dalībvalstis var pieņemt valsts 

tiesību aktus, ar ko piemēro zemākās 

kadmija robežvērtības saskaņā ar 

I pielikuma II daļu, ja tas ir pamatoti, jo 

īpaši ņemot vērā tādus apsvērumus kā 

sabiedrības veselības vai vides aizsardzība. 

Dalībvalstis Komisijai dara zināmus šādus 

pasākumus saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2015. gada 

9. septembra Direktīvu (ES) 2015/1535, ar 

ko nosaka informācijas sniegšanas 

kārtību tehnisko noteikumu un 

Informācijas sabiedrības pakalpojumu 

noteikumu jomā. 

 __________________ 

 1a Ievietot datumu, par kuru tiks panākta 

galīgā vienošanās attiecībā uz zemāko 

līmeni. 

Or. en 

Pamatojums 

Deviņas dalībvalstis savos valsts tiesību aktos jau ir pieņēmušas zemākas robežvērtības nekā 

60 mg uz kg kadmija. Ir svarīgi nodrošināt ne tikai to, lai šīs dalībvalstis varētu saglabāt 

minētās zemākās robežvērtības līdz brīdim, kad šādas robežvērtības ir piemērojamas ES 

līmenī, bet arī lai pārējām dalībvalstīm būtu nepārprotami atļauts pieņemt zemākas 
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robežvērtības pirms pielikumā noteiktajiem datumiem, nolūkā veicināt šo robežvērtību ātru 

ieviešanu. Tāda pati pieeja tika pieņemta Regulā (ES) Nr. 259/2012 par fosfātiem 

mazgāšanas līdzekļos (attiecībā uz fosfātiem trauku mazgājamās mašīnās lietojamos 

mazgāšanas līdzekļos). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Grozījums Nr.  375 

Pascal Durand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

46. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 1107/2009 

3. pants – 34. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

"34. "augu biostimulators" ir līdzeklis, kas 

neatkarīgi no barības elementu satura tajā 

stimulē augu barošanās procesus ar vienīgo 

mērķi uzlabot vienu vai vairākus no 

šādiem auga raksturlielumiem: 

„augu biostimulators” ir līdzeklis, kas 

satur jebkuru dabā sastopamu vielu vai 

mikroorganismu, kas neatkarīgi no barības 

elementu satura tajā stimulē augu 

barošanās procesus, vai jebkurš tādu vielu 

un/vai mikroorganismu apvienojums, 

kura vienīgais mērķis ir uzlabot vienu vai 

vairākus no šādiem auga vai auga 

rizosfēras raksturlielumiem: 

Or. en 

Pamatojums 

Augu biostimulatoriem vajadzētu būt dabā sastopamām vielām. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Grozījums Nr.  376 

Pascal Durand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 1. daļa – 8.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 8.a Ja CE-marķētais mēslošanas 

līdzeklis ir atļauts izmantošanai 

bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 834/2007, tā marķējumā 

izmanto norādi “atļauts izmantot 

bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 834/2007”. 

 CE-marķēti mēslošanas līdzekļi, kuri nav 

piemēroti izmantošanai bioloģiskajā 

lauksaimniecībā saskaņā ar Regulu (EK) 

Nr. 834/2007 un kuru komercnosaukums 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 

23. pantu var būt maldinošs 

galalietotājam attiecībā uz to izmantošanu 

bioloģiskajā lauksaimniecībā, tiek marķēti 

ar norādi “nav atļauts izmantot 

bioloģiskajā lauksaimniecībā saskaņā ar 

Regulu (EK) Nr. 834/2007”. 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs marķēšanas prasības ir vajadzīgas, jo ir bijuši atkārtoti gadījumi, kad bioloģiskie 

lauksaimnieki ir sodīti tādu mēslošanas līdzekļu izmantošanas dēļ, kurus nav atļauts izmantot 

bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet kuru komercnosaukumā ir maldinošas norādes, piemēram, 

“bio”, “eco” vai “eko”. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Grozījums Nr.  377 

Pascal Durand 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

II pielikums – II daļa – CMC 7 – daļa – 2. ievilkums un tabula 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 tie ir uzskaitīti šajā tabulā: svītrots 

Azotobacter spp.  

mikorizas sēnītes   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Pamatojums 

Lietošanā jau ir daudzi citi veidi un to grupas, kas ir lauksaimnieku interesēs dalībvalstu 

līmenī. 

 

 


