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18.10.2017 A8-0270/373 

Amendamentul  373 

Pascal Durand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – CFP 1(B) – punctul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În cazul în care produsul 

fertilizant cu marcaj CE are un conținut 

total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 

% din masă echivalent pentaoxid de 

fosfor (P205) („îngrășământ fosfatic”), 

 (a) conținutul real de cadmiu (Cd) în 

mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205) este 

precizat clar și 

 (b)  textul „conținut scăzut de 

cadmiu” sau un text similar ori un logo 

care să conțină acest mesaj poate apărea 

doar dacă conținutul de cadmiu (Cd) este 

mai mic sau egal cu 20 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P205). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Amendamentul  374 

Pascal Durand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Articolul 48 – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 De la [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament] până la [xxx1a], 

statele membre pot adopta norme 

naționale care pun în aplicare limitele 

inferioare pentru cadmiu stabilite în 

partea II din anexa I, acolo unde acestea 

se justifică, în special din motive cum ar fi 

protecția sănătății publice sau a mediului. 

Statele membre comunică astfel de măsuri 

Comisiei în conformitate cu Directiva 

(UE) 2015/1535 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 9 

septembrie 2015 referitoare la procedura 

de furnizare de informații în domeniul 

reglementărilor tehnice și al normelor 

privind serviciile societății informaționale. 

 __________________ 

 1a A se introduce data la care se va ajunge 

la un acord cu privire la cel mai scăzut 

nivel. 

Or. en 

Justificare 

Nouă state membre au adoptat deja în legislația lor națională limite mai mici de 60 mg/kg 

pentru cadmiu. Este important nu doar ca aceste state membre să poată păstra aceste limite 

mai mici până când ele vor fi aplicabile și la nivelul UE, ci și ca celelalte state membre să 

aibă posibilitatea explicită să adopte limite mai mici înainte de datele stabilite în anexă, 
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pentru a încuraja implementarea rapidă a limitelor. Aceeași abordare a fost adoptată în 

Regulamentul (UE) nr. 259/2012 cu privire la fosfații din detergenți (pentru fosfații din 

detergenții pentru mașinile de spălat vase). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Amendamentul  375 

Pascal Durand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 

Articolul 3 – punctul 34 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„34. «biostimulator al plantelor» înseamnă 

un produs care stimulează procesele 

nutriționale ale plantelor independent de 

conținutul de nutrienți al produsului, cu 

singurul scop de a îmbunătăți una sau mai 

multe dintre următoarele caracteristici ale 

plantei: 

„34.«biostimulator al plantelor» înseamnă 

un produs care conține orice substanță sau 

microorganism care există în mod natural 

și care stimulează procesele nutriționale 

ale plantelor independent de conținutul său 

de nutrienți sau orice combinație de astfel 

de substanțe și/sau microorganisme, cu 

singurul scop de a îmbunătăți una sau mai 

multe dintre următoarele caracteristici ale 

plantei sau ale rizosferei plantei: 

Or. en 

Justificare 

Biostimulatorii pentru plante ar trebui să fie substanțe care există în mod natural. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Amendamentul  376 

Pascal Durand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 1 – punctul 8 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 8a. În cazul în care produsul 

fertilizant cu marcaj CE poate fi utilizat în 

agricultura ecologică, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007, se va 

menționa pe etichetă că este „permis în 

agricultura ecologică, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007”. 

 Produsele fertilizante cu marcaj CE care 

nu sunt adecvate pentru agricultura 

ecologică, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007, dar care 

au o denumire comercială ce amintește de 

termenii menționați la articolul 23 din 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care 

ar putea induce în eroare utilizatorul final 

cu privire la utilizarea acestora în 

agricultura ecologică au pe etichetă 

mențiunea „nepermise în agricultura 

ecologică, în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 834/2007”. 

Or. en 

Justificare 

Aceste cerințe de etichetare sunt necesare, deoarece există incidente recurente în care 

fermierii ecologici au fost penalizați din cauza utilizării unor produse fertilizante care nu sunt 

permise în agricultura organică, dar care conțin în denumirea lor comercială termeni care 

pot induce în eroare, precum „bio”, „eco” sau „eko”. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Amendamentul  377 

Pascal Durand 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa II – partea II – CMC 7 – paragraf – liniuța 2 și tabel 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 sunt enumerate în tabelul de mai 

jos: 

eliminat 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Justificare 

Multe alte specii și grupurile lor microbiene sunt deja folosite și sunt de interes pentru 

agricultori la nivel național. 

 

 


