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18.10.2017 A8-0270/373 

Predlog spremembe  373 

Pascal Durand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – PFC 1(B) – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. če ima gnojilni proizvod z oznako 

CE skupno vsebnost fosforja (P) v 

ekvivalentu 5 masnih odstotkov ali več 

fosforjevega pentoksida (P205) („fosfatno 

gnojilo“) 

 (a) se jasno navede dejanska vsebnost 

kadmija (Cd) v mg/kg fosforjevega 

pentoksida (P205) in 

 (b)  se besedna zveza „nizka vsebnost 

kadmija“ in podobno ali logotip s tem 

sporočilom lahko navede samo, če je 

vsebnost kadmija (Cd) enaka 20 mg/kg 

fosforjevega pentoksida (P205) ali nižja. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Predlog spremembe  374 

Pascal Durand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Od [datum začetka veljavnosti te uredbe] 

do [xxx1a] lahko države članice sprejmejo 

nacionalne predpise za izvajanje nižjih 

mejnih vrednosti iz dela II Priloge I, ko je 

to utemeljeno in zlasti z namenom 

varovanja javnega zdravja in okolja. V 

skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 

septembra 2015 o določitvi postopka za 

zbiranje informacij na področju tehničnih 

predpisov in pravil za storitve 

informacijske družbe države članice 

Komisijo nemudoma uradno obvestijo o 

teh ukrepih. 

 __________________ 

 1aVstaviti datum, ki bo določen za začetek 

veljave najnižjih mejnih vrednosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Devet držav članic je v okviru svojih nacionalnih zakonodaj že sprejelo mejne vrednosti 

kadmija, ki so nižje od 60 mg/kg. Pomembno je, da te države članice lahko ohranijo te nižje 

mejne vrednosti, dokler se te ne bodo uporabljale tudi na ravni EU, drugim državam pa se 

izrecno dovoli, da sprejmejo nižje mejne vrednosti pred roki iz priloge, da bi spodbudili hiter 

začetek izvajanja mejnih vrednosti. Enak pristop je bil uporabljen pri Uredbi (EU) št. 

259/2012 o fosfatih v detergentih (za fosfate v detergentih za pomivalne stroje). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Predlog spremembe  375 

Pascal Durand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Člen 46 – odstavek 1 – točka (3) 

Uredba (ES) št. 1107/2009 

Člen 3 – odstavek 34 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

"34. ‚rastlinski biostimulant‘ pomeni 

proizvod, ki spodbuja rastlinske 

prehranjevalne procese neodvisno od 

vsebnosti hranil v proizvodu z izključnim 

namenom izboljšanja ene ali več od 

naslednjih značilnosti rastline: 

„34. ‚rastlinski biostimulant‘ pomeni 

proizvod, ki vsebuje katero koli naravno 

prisotno snov ali mikroorganizem, ki 

spodbuja rastlinske prehranjevalne procese 

neodvisno od vsebnosti hranil v proizvodu, 

ali katero koli kombinacijo teh snovi in/ali 

mikroorganizmov, njegov edini namen pa 

je izboljšati eno ali več naslednjih 

značilnosti rastline ali njene rizosfere: 

Or. en 

Obrazložitev 

Rastlinski biostimulanti bi morale biti naravno prisotne snovi. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Predlog spremembe  376 

Pascal Durand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga III – del 1 – odstavek 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 8a. Če se lahko gnojilni proizvod z 

oznako CE uporablja v ekološkem 

kmetijstvu v skladu z Uredbo (ES) 

št. 834/2007, mora imeti na oznaki 

navedbo „dovoljeno za ekološko 

kmetovanje v skladu z Uredbo (ES) 

št. 834/2007“. 

 Gnojilni proizvodi z oznako CE, ki niso 

primerni za uporabo v ekološkem 

kmetijstvu v skladu z Uredbo (ES) 

št. 834/2007 in ki imajo trgovsko ime, ki 

spominja na izraze iz člena 23 Uredbe 

(ES) št. 834/2007 in ki bi končnega 

uporabnika lahko zavedli glede uporabe 

teh proizvodov v ekološkem kmetijstvu, 

morajo imeti na oznaki navedbo „ni 

dovoljeno za ekološko kmetijstvo v skladu 

z Uredbo (ES) št. 834/2007“. 

Or. en 

Obrazložitev 

Take zahteve pri označevanju so potrebne, ker se pogosto dogaja, da so ekološki kmetje 

kaznovani zaradi uporabe gnojilnih proizvodov, ki niso dovoljeni v ekološkem kmetovanju, 

vendar imajo v trgovskih imenih zavajajoče termine, kot so „bio“, „eco“ ali „eko“.  
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18.10.2017 A8-0270/377 

Predlog spremembe  377 

Pascal Durand 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga II – del II – CMC 7 – odstavek – alinea 2 in razpredelnica 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 so navedeni v spodnji 

razpredelnici: 

črtano 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Obrazložitev 

Uporabljajo se že številne druge vrste in njihovi konzorciji, ki so zanimivi za kmete na 

nacionalni ravni. 

 

 


