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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Продуктите за наторяване се използват за подхранване на растенията и за подобряване 
на техния растеж най-вече в селското стопанство. Те могат да бъдат класифицирани в 
две широки групи: торове, които осигуряват хранителни елементи за растенията, и 
други продукти, чиято основна цел е да насърчат растежа на растенията чрез други 
средства. Тъй като населението в света продължава да нараства, торовете осигуряват 
ключови ползи благодарение по-специално на по-високите добиви от посевите. С 
използването на торовете обаче са свързани известни предизвикателства по отношение 
на околната среда, общественото здраве и безопасността на храните. 

Според оценки на Комисията отрасълът на продуктите за наторяване реализира 
годишен оборот от порядъка на 20 – 25 милиарда евро и осигурява около 100 000 
работни места; 90% от дружествата са МСП. Едно вътрешно проучване, публикувано 
през 2015 г., показва, че в повечето държави — членки на ЕС, на торовете се падат 
около 10% от разходите на земеделските стопани, въпреки че тази цифра достига до 
цели 20% в Ирландия и е едва 3,6% в Малта.

Действаща правна рамка

С Регламента относно торовете от 2003 г. (Регламент (ЕО) № 2003/2003) се определят 
различните видове торове, които са били одобрени като „ЕО торове“ и които могат да 
се движат свободно на пазара на ЕС. Въпреки че настоящият регламент обхваща най-
различни видове торове, настоящите „ЕО торове“ по същество са конвенционални и 
минерални торове от първични суровини, за някои от които са необходими 
производствени процеси, които са енергоемки и при тях се отделя значително 
количество CO2. Освен това регламентът не включва гранични стойности за 
съдържанието на тежки метали и други замърсители, като например патогени и 
физически онечиствания. 

През март 2016 г. Комисията представи законодателно предложение относно 
продуктите за наторяване като част от Пакета за кръговата икономика. Предложението 
обхваща широк кръг от продукти за наторяване (включително произведените от 
вторични суровини), като определя и гранични стойности за тежките метали и 
замърсителите, съдържащи се в продуктите за наторяване. 

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като то ще осигури достъп 
на всички торове до вътрешния пазар и ще позволи да се приложат на практика 
принципите на кръговата икономика. Докладчикът счита също така, че обхващането на 
всички видове продукти за наторяване, а не само на минералните торове, от 
законодателството на ЕС е изключително положителна стъпка напред. Това ще 
допринесе за създаването на по-завършен вътрешен пазар и ще спомогне за засилване 
на инвестициите на МСП в кръговата икономика. 

От решаващо значение обаче е да бъдат определени и реалистични и постижими цели, 
за да се гарантира, че граничните стойности и изискванията ще могат да бъдат 
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спазвани. Следва да се отдаде приоритетно значение на опазването на човешкото 
здраве и здравето на животните, както и на опазването на околната среда, като обаче 
следва да се намери балансът между това и социално-икономическите въздействия, 
които тези мерки може да имат. Освен това е важно да се гарантира продоволствената 
сигурност, както и че доставките на храни ще могат да удовлетворяват търсенето от 
страна на постоянно нарастващото население. Новите правила следва да имат стабилна 
научна основа и да се основават на надеждни оценки на риска, а не само на принципа 
на предпазните мерки, което би довело до необосновани ограничения и несправедлива 
забрана на някои продукти от вътрешния пазар. Освен ако няма надеждни научни 
данни, водещи до извода, че съществуват рискове за околната среда или за човешкото 
здраве и здравето на животните, не следва да бъдат определяни изисквания, които са 
нереалистични от техническа гледна точка. Този подход беше приет от докладчика по 
предложението и по-специално по въпроса за замърсителите. 

От замърсителите кадмият (Cd) е от особено значение. Кадмият, който присъства най-
вече в минералните фосфорни торове, буди особени тревоги, защото може да се 
натрупва в почвата, да преминава в хранителните продукти и потенциално да доведе до 
отрицателни последици за здравето, биологичното разнообразие на почвите и 
качеството на подземните води, без да носи никакви ползи за растенията. 
Съдържанието на кадмий във фосфорните торове зависи от използваните фосфатни 
скали, тъй като той се съдържа в скалите и не се освобождава дори и след 
производствения процес. Съдържанието на кадмий във фосфатните скали варира от под 
10 mg Cd/kg фосфор (P2O5) до 200 mg/kg в зависимост от това къде е добит. С 
предложението на Комисията се въвежда постепенно намаляване на максималното 
ниво на онечистванията от метали от 60 mg Cd/kg P2O5 на 40 mg Cd/kg след три години 
и на 20 mg Cd/kg след 12 години. Това ще бъдат най- рестриктивните гранични 
стойности в света: Япония, Австралия, Калифорния и Нова Зеландия имат по-високи 
гранични стойности на Cd, като се има предвид, че в момента в ЕС не са определени 
никакви гранични стойности.

При производството на продуктите за наторяване в ЕС се използва богато разнообразие 
от утвърдени методи, много от които са в пълно съответствие с принципите на 
кръговата икономика. Затова е важно да се гарантира запазването на тези методи на 
производство, както и че няма да бъдат установени правила, които да са в противоречие 
с тях. 

Освен това докладчикът се ангажира да осигури хармонизация между правилата, 
приложими за различните категории торове, за да се гарантира, че земеделските 
стопани ще разполагат с висококачествени продукти и много повече възможности за 
избор. 

Някои торове, определени като продукти „с двойна употреба“, са съставени от същите 
химически съединения като продуктите за растителна защита. В предложението на 
Комисията тези продукти не се споменават и това следва да бъде коригирано, за да се 
гарантира ясно разграничение между двете категории, които имат различни 
характеристики. 

Комисията също така предлага от приложното поле на регламента да бъдат изключени 
органичните и органично-минералните торове и биостимулаторите, произведени от 
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странични животински продукти. Освен това единствените странични животински 
продукти, които биха могли да се предлагат на пазара с маркировка „СЕ“, са тези, 
които са достигнали т.нар. „крайна точка“, за да се избегне неправомерното използване 
на странични животински продукти като фуражи. Страничните животински продукти, 
които не са достигнали крайната точка в производствената верига, обаче трябва да 
отговарят на много строги изисквания и поради това тези странични животински 
продукти следва също да може да се предлагат на пазара на равнището на ЕС. 

В допълнение към тези въпроси следва да бъдат подобрени и няколко термина и 
определения с цел по-добро отразяване на техническия напредък, по-специално във 
връзка с иновативните продукти, като биостимулаторите. 

Необходимо е също така да се гарантира предоставянето на по-ясна информация на 
земеделските стопани и потребителите. Това следва да се направи чрез посочване на 
хранителните елементи, които се съдържат в съответните минерални торове, и чрез 
подобряване на общите изисквания за етикетиране, посочени в приложение III. Това ще 
позволи на земеделските стопани и на потребителите да оптимизират използването на 
торове, като по този начин ще се намали въздействието на тези продукти върху 
околната среда. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правила за 
предоставяне на пазара на продукти за 
наторяване с маркировката „СЕ“ и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1069/2009 и Регламент (ЕО) № 
1107/2009

за определяне на правила за 
предоставяне на пазара на продукти за 
наторяване с маркировката „СЕ“ и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1069/2009, Регламент (ЕО) № 1107/2009 
и Директива 91/676/ЕИО

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП)

Обосновка

Важно е да бъде направена връзка между търговията с торове и тяхната употреба, 
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или с други думи, между настоящия регламент и Директивата за нитратите. Ако 
търговията и употребата се разглеждат изцяло поотделно, съществува риск 
настоящият регламент да не постигне целта си, тъй като в този случай ще бъде 
възможно държавите членки или регионите, които прилагат правилата относно 
използването на торове, на практика да не допускат използването на определени 
торове, като например компост от органични отпадъци.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Условията за предоставяне на 
вътрешния пазар на торове бяха 
частично хармонизирани с Регламент 
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета15, който обхваща 
почти само торовете, произведени с 
неорганични материали, получени от 
полезни изкопаеми или произведени по 
химичен път. Налице е също така 
необходимост за целите на наторяването 
да се използват рециклирани или 
органични материали. Трябва да се 
установят хармонизирани условия, за да 
могат торове, произведени от такива 
рециклирани или органични материали, 
да се предлагат на целия вътрешен пазар 
с оглед на това да се осигури значителен 
стимул за по-нататъшното им 
използване. Обхватът на 
хармонизирането следователно трябва 
да бъде разширен с цел да включи 
рециклирани и органични материали.

(1) Условията за предоставяне на 
вътрешния пазар на торове бяха 
частично хармонизирани с Регламент 
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета15, който обхваща 
почти само торовете, произведени с 
неорганични материали, получени от 
полезни изкопаеми или произведени по 
химичен път. Налице е също така 
необходимост за целите на наторяването 
да се използват рециклирани или 
органични материали. Трябва да се 
установят хармонизирани условия, за да 
могат торове, произведени от такива 
рециклирани или органични материали, 
да се предлагат на целия вътрешен пазар 
с оглед на това да се осигури значителен 
стимул за по-нататъшното им 
използване. Насърчаването на 
увеличена употреба на рециклирани 
хранителни елементи ще допринесе 
допълнително за кръговата 
икономика и ще позволи по-
ефективно общо ползване на 
ресурсите във връзка с хранителните 
елементи, като същевременно ще се 
намали зависимостта на Съюза от 
хранителни елементи от трети 
държави. Обхватът на хармонизирането 
следователно трябва да бъде разширен с 
цел да включи рециклирани и 
органични материали.

__________________ __________________
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15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. относно торовете 
(ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).

15 Регламент (ЕО) № 2003/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
13 октомври 2003 г. относно торовете 
(ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Настоящият регламент следва 
да насърчава целите на кръговата 
икономика, при условие че 
същевременно гарантира сигурно 
снабдяване на земеделските стопани 
с високоефективни торове. 
Комисията следва да представи на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент до... [ОВ, моля, 
въведете датата: пет години след 
неговото влизане в сила].

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Замърсителите в продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, напр. кадмий, могат да излагат 
на риск здравето на човека и животните, 
а също и околната среда, тъй като те се 
натрупват в околната среда и навлизат в 
хранителната верига. Във връзка с това 
съдържанието им в такива продукти 
трябва да се ограничава. Освен това, 
наличието на онечиствания в 
получените от биоотпадъци продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, по-специално наличието на 
полимери, а също метал и стъкло, 
трябва да бъде предотвратено или 

(8) Замърсителите в продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, напр. кадмий, излагат на риск 
здравето на човека и животните, а също 
и околната среда, тъй като те се 
натрупват в околната среда и навлизат в 
хранителната верига. Няколко държави 
членки вече налагат нива на 
замърсяване с кадмий, поради риска, 
който кадмият представлява за 
здравето на човека и животните, 
както и за околната среда. Във връзка 
с това съдържанието им в такива 
продукти трябва да се ограничава. 
Освен това, наличието на онечиствания 
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ограничено до технически възможната 
степен чрез откриване на подобни 
онечиствания в разделно събираните 
биоотпадъци преди обработката им.

в получените от биоотпадъци продукти 
за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, по-специално 
наличието на полимери, а също метал и 
стъкло, трябва да бъде предотвратено 
или ограничено до технически 
възможната степен чрез откриване на 
подобни онечиствания в разделно 
събираните биоотпадъци преди 
обработката им.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Държавите членки, в които 
вече са въведени по-строги 
национални пределно допустими 
стойности за съдържанието на 
кадмий в торовете, следва да имат 
право да запазят тези пределно 
допустими стойности, докато в 
целия Съюз не се постигне същото 
равнище на амбиция. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) В целия Съюз следва да бъде 
въведено изискване за етикетиране на 
продуктите за наторяване с 
информация относно съдържанието 
им на кадмий (Cd) в mg на килограм 
фосфорен пентаоксид (P205). Това 
изискване би могло да бъде под 
формата на ясно видим цветово 
кодиран етикет, разположен върху 
продукта така, че ползвателите 
незабавно да могат да установят 
дали използваният от тях продукт 
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съдържа повече или по-малко кадмий. 
Следва да бъде възможно да се 
въведат специални указания за 
продуктите за наторяване с 
действително съдържание на кадмий, 
което е равно на или по-ниско от 
20mg/kg фосфорен пентаоксид (P205).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) С цел извличане на полза от 
техническия напредък, свързан с 
потенциалното използване на 
странични животински продукти, 
съответната категория съставни 
материали следва да бъде незабавно 
допълнително разширена чрез 
включването на по-голям брой 
странични животински продукти. 
Разширената категория съставни 
материали би могла да помогне за 
създаването на повече възможности, 
както и на правна сигурност за 
производителите и предприятията, 
чрез отключване на потенциала за по-
добро използване на хранителните 
вещества от странични животински 
продукти, като например 
животински тор. Следователно на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
незабавното добавяне на някои 
странични животински продукти 
към конкретни категории съставни 
материали.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) За странични животински 
продукти, които вече са широко 
използвани в държавите членки за 
производството на торове, като 
например преработен животински 
тор, крайната точка следва да бъде 
определена без неоправдано забавяне, 
най-късно до... [ОВ, моля, въведете 
датата: шест месеца след влизането 
в сила на настоящия регламент].

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За някои оползотворени 
отпадъци по смисъла на Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета20 беше регистрирано пазарно 
търсене за употребата им като продукти 
за наторяване. Освен това, необходими 
са определени изисквания по отношение 
на отпадъците, използвани като 
суровина в дейността по 
оползотворяване, а също по отношение 
на процесите и техниките на обработка, 
както и такива за продуктите за 
наторяване, получени в резултат на 
оползотворяването, за да се гарантира, 
че употребата на посочените продукти 
не води до общо неблагоприятно 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. За маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване посочените изисквания 
трябва да се установят в настоящия 
регламент. Поради това от момента, в 
който посочените продукти отговарят на 

(13) За някои оползотворени 
отпадъци, например струвит, 
биовъглища и продукти на основата 
на пепел, по смисъла на Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета20, беше регистрирано пазарно 
търсене за употребата им като продукти 
за наторяване. Освен това, необходими 
са определени изисквания по отношение 
на отпадъците, използвани като 
суровина в дейността по 
оползотворяване, а също по отношение 
на процесите и техниките на обработка, 
както и такива за продуктите за 
наторяване, получени в резултат на 
оползотворяването, за да се гарантира, 
че употребата на посочените продукти 
не води до общо неблагоприятно 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. За маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване посочените изисквания 
трябва да се установят в настоящия 
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всички изисквания на настоящия 
регламент, те трябва да престанат да се 
смятат за отпадъци по смисъла на 
Директива 2008/98/ЕО.

регламент. Поради това от момента, в 
който посочените продукти отговарят на 
всички изисквания на настоящия 
регламент, те трябва да престанат да се 
смятат за отпадъци по смисъла на 
Директива 2008/98/ЕО. С цел извличане 
на полза от техническия напредък и 
за по-нататъшно стимулиране на 
иновациите във възстановяването на 
ценните потоци от отпадъци 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) за 
добавянето или разширяването на 
съответните категории съставни 
материали, за да се включат повече 
оползотворени отпадъци, допустими 
за употреба в производството на 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване, като 
например струвит, биовъглища и 
продукти на основата на пепел. 
Извършването на надлежна оценка и 
определянето на изисквания по 
отношение на обработването следва 
да започнат веднага след влизането в 
сила на настоящия регламент.

__________________ __________________

20 Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно отпадъците и за отмяна на 
определени директиви (ОВ L 312, 
22.11.2008 г., стр. 3).

20 Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно отпадъците и за отмяна на 
определени директиви (ОВ L 312, 
22.11.2008 г., стр. 3).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Определени вещества, смеси и 
микроорганизми, обикновено наричани 
,,биостимулатори за растения“, не са 
такива хранителни елементи, но 

(15) Определени вещества, 
микроорганизми и техни смеси,
обикновено наричани ,,биостимулатори 
за растения“, не са непременно такива 



PE597.640v02-00 12/72 AD\1126962BG.docx

BG

независимо от това стимулират 
процесите на хранене на растенията. 
Когато с такива продукти се цели само 
подобряване на ефикасността на 
използването на хранителните елементи 
от страна на растенията, на 
поносимостта спрямо абиотичен стрес 
или на качествените характеристики на 
културата, те са по естеството си по-
сходни с продуктите за наторяване, 
отколкото с повечето категории 
продукти за растителна защита. Поради 
това трябва да е допустимо такива 
продукти да се маркират с маркировката 
„СЕ“ по силата на настоящия регламент 
и същите да се изключат от обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета21.

хранителни елементи, но независимо от 
това стимулират общото здраве и
процесите на хранене на растенията. 
Когато с такива продукти се цели само 
подобряване на ефикасността на 
използването на хранителните елементи 
от страна на растенията, на 
наличността на хранителни 
елементи, на поносимостта спрямо 
абиотичен стрес, на качествените 
характеристики на растението, на 
разграждането на органичните 
вещества в почвата или на 
увеличаването на наличността на 
ограничени хранителни елементи в 
почвата или ризосферата, или добива, 
те са по естеството си по-сходни с 
продуктите за наторяване, отколкото с 
повечето категории продукти за 
растителна защита. Поради това следва
да е допустимо такива продукти да се 
маркират с маркировката „СЕ“ по 
силата на настоящия регламент и 
същите да се изключат от обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета21. 
Поради това Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 следва да бъде съответно 
изменен. 

_________________ _________________

21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

21 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. относно пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита и за отмяна на директиви 
79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета 
(ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Настоящият регламент не 
възпрепятства прилагането на 

(17) Настоящият регламент не 
възпрепятства прилагането на 
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съществуващото законодателство на 
Съюза, регулиращо аспектите на 
защитата на здравето, безопасността и 
околната среда, които не са обхванати 
от настоящия регламент. Настоящият 
регламент следователно трябва да се 
прилага, без да се засягат Директива 
86/278/ЕИО на Съвета22, Директива 
89/391/ЕИО на Съвета23, Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета24, Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета25, Регламент (ЕО) № 
1881/2006 на Комисията26, Директива 
2000/29/ЕО на Съвета27, Регламент (ЕС) 
№ 98/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 
1143/2014 на Европейския парламент и 
на Съвета29.

съществуващото законодателство на 
Съюза, регулиращо аспектите на 
защитата на здравето, безопасността и 
околната среда, които не са обхванати 
от настоящия регламент. Настоящият 
регламент следователно следва да се 
прилага, без да се засягат Директива 
86/278/ЕИО на Съвета22 , Директива 
91/676/ЕИО на Съвета22a , Директива 
2000/60/ЕО22б , Директива 89/391/ЕИО 
на Съвета23, Регламент (ЕО) № 
1907/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета24 , Регламент (ЕО) № 
1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета25 , Регламент (ЕО) № 
1881/2006 на Комисията26 , Директива 
2000/29/ЕО на Съвета27 , Регламент (ЕС) 
№ 98/2013 на Европейския парламент и 
на Съвета28 и Регламент (ЕС) № 
1143/2014 на Европейския парламент и 
на Съвета29 и Регламент (ЕО) № 
834/2007 на Съвета29a .

__________________ __________________

22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1986 г. за опазване на околната 
среда, и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни води 
в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., 
стр. 6).

22 Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1986 г. за опазване на околната 
среда, и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни води 
в земеделието (OВ L 181, 4.7.1986 г., 
стр. 6).

22a Директива 91/676/ЕИО на Съвета 
от 12 декември 1991 г. за опазване на 
водите от замърсяване с нитрати от 
селскостопански източници (ОВ L 
375, 31.12.1991 г., стр. 1).

22б Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите (ОВ L 327, 
22.12.2000 г., стр. 1).

23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето на 
работниците на работното място (ОВ L 

23 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за 
насърчаване подобряването на 
безопасността и здравето на 
работниците на работното място (ОВ L 
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183, 29.6.1989 г., стр. 1.) 183, 29.6.1989 г., стр. 1.)

24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH) 
(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

24 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH) 
(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (ОВ L 
353, 31.12.2008 г., стр. 1).

25 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (ОВ L 
353, 31.12.2008 г., стр. 1).

26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на 
Комисията от 19 декември 2006 г. за 
определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в 
храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на 
Комисията от 19 декември 2006 г. за 
определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в 
храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 
май 2000 г. относно защитните мерки 
срещу въвеждането в Общността на 
вредители по растенията или 
растителните продукти и срещу тяхното 
разпространение в Общността (ОВ L 
169, 10.7.2000 г., стр. 1).

27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 
май 2000 г. относно защитните мерки 
срещу въвеждането в Общността на 
вредители по растенията или 
растителните продукти и срещу тяхното 
разпространение в Общността (ОВ L 
169, 10.7.2000 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕС) № 98/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно предлагането 
на пазара и използването на прекурсори 
на взривни вещества (ОВ L 39, 
9.2.2013 г., стр. 1).

28 Регламент (ЕС) № 98/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 януари 2013 г. относно предлагането 
на пазара и използването на прекурсори 
на взривни вещества (ОВ L 39, 
9.2.2013 г., стр. 1).

29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 г. относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 
4.11.2014 г., стр. 35).

29 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2014 г. относно 
предотвратяването и управлението на 
въвеждането и разпространението на 
инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 
4.11.2014 г., стр. 35).

29a Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти (ОВ L 189, 20.7.2007 г., 
стр. 1).
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Обосновка

Обхватът на регламента за наторяването има за цел да гарантира единствено 
функционирането на вътрешния пазар и отчасти да хармонизира условията за 
пускане на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които 
могат да бъдат търгувани на вътрешния пазар. Директивата за нитратите, 
Рамковата директива за водите (2000/60/EО) и Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични 
продукти (№ 834/2007) следва да останат извън обхвата на пускането на пазара на 
регламента за наторяването.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) В областта на рециклирането на 
отпадъците беше постигнат обещаващ 
напредък, например рециклиране на 
фосфора от утайки от отпадъчни води и
производство на продукти за наторяване 
от странични животински продукти, 
като напр. биовъглища. Трябва да бъде 
възможно продукти, които съдържат 
такива материали или са съставени от 
тях, да имат достъп до вътрешния пазар 
без излишно забавяне, когато 
производственият процес е бил обект на 
научен анализ и изискванията по 
отношение на процеса са били 
установени на равнището на Съюза. За 
целта на Комисията трябва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актовете в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
определяне на по-широки или 
допълнителни категории маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване или съставни материали, 
допустими за употреба при 
производството на такива продукти. 
Категориите на съставните материали 
трябва да бъдат разширени по 
отношение на страничните животински 
продукти или да се добавят нови 

(55) В областта на рециклирането на 
отпадъците беше постигнат обещаващ 
напредък, например рециклиране на 
фосфора от утайки от отпадъчни води, 
по-специално струвит, производство 
на продукти за наторяване от странични 
животински продукти, като напр. 
биовъглища, и възстановяване на 
фосфора след изгаряне, по-специално 
продукти на основата на пепел, като 
се има предвид, че тези продукти вече 
са разрешени от националното 
законодателство в няколко държави 
членки. Трябва да бъде възможно 
продукти, които съдържат такива 
материали или са съставени от тях, да 
имат достъп до вътрешния пазар без 
излишно забавяне, когато 
производственият процес е бил обект на 
научен анализ и изискванията по 
отношение на процеса са били 
установени на равнището на Съюза. За 
целта на Комисията трябва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актовете в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на определяне на 
по-широки или допълнителни категории 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване или съставни 
материали, допустими за употреба при 
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категории само дотолкова, доколкото е 
била определена крайна точка в 
производствената верига в съответствие 
с процедурата, посочена в Регламент 
(ЕО) № 1069/2009, тъй като 
страничните животински продукти, 
за които не е била определена такава 
крайна точка, са така или иначе 
изключени от обхвата на настоящия 
регламент.

производството на такива продукти. По-
специално, делегиран акт, с който се 
добавят струвит, биовъглища и 
продукти на основата на пепел към 
категориите компоненти следва да 
бъде приет незабавно след влизането в 
сила на настоящия регламент. 
Категориите на съставните материали 
трябва да бъдат разширени по 
отношение на страничните животински 
продукти или да се добавят нови 
категории само дотолкова, доколкото е 
била определена крайна точка в 
производствената верига в съответствие 
с процедурата, посочена в Регламент 
(ЕО) № 1069/2009.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 56

Текст, предложен от Комисията Изменение

(56) Освен това, трябва да е възможно 
да се реагира незабавно спрямо нови 
констатации по отношение на 
условията, изискващи маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване да бъдат достатъчно 
ефективни, както и спрямо нови 
оценявания на риска за здравето на 
човека, животните или растенията, за 
безопасността или околната среда. За 
тази цел на Комисията трябва да се 
делегират правомощията да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с цел изменение на 
изискванията, приложими към 
различните категории маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване.

(56) Освен това, трябва да е възможно 
да се реагира незабавно спрямо нови 
констатации по отношение на 
условията, изискващи маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване да бъдат достатъчно 
ефективни, както и спрямо нови 
оценявания на риска за здравето на 
човека, животните или растенията, за 
безопасността или околната среда, като 
се вземат предвид оценките, 
изготвени от или в сътрудничество с 
органи на държавите членки. За тази 
цел на Комисията трябва да се 
делегират правомощията да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора с цел изменение на 
изискванията, приложими към 
различните категории маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 59 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59a) Следва да бъдат приети 
разпоредби, позволяващи 
продължителната употреба на 
продукти, пуснати на пазара в 
контекста на взаимното признаване 
по силата на Регламент (ЕО) № 
764/20081a на Европейския парламент 
и на Съвета.

__________________

1a Регламент (ЕО) № 764/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 юли 2008 г. относно 
установяване на процедурите, 
свързани с прилагането на някои 
национални технически правила за 
продукти, законно предлагани на 
пазара в други държави членки, и за 
отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ 
L 218, 13.8.2008 г., стр. 21).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Директива 91/676/ЕИО;

Обосновка

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Директива 2000/60/ЕО;

Обосновка

Обхватът на регламента за наторяването има за цел да гарантира единствено 
функционирането на вътрешния пазар и отчасти да хармонизира условията за 
пускане на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване, които 
могат да бъдат търгувани на вътрешния пазар. Рамковата директива за водите 
относно вода с добро качество в Европа (2000/60/EО) следва да остане извън обхвата 
на пускането на пазара на регламента за наторяването.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) Регламент (ЕО) № 834/2007.

Обосновка

Важно е биологичното земеделие и неговите особености да бъдат отчетени в 
рамките на регламента за наторяването.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „продукт за наторяване“ е 
вещество, смес, микроорганизъм или 
всякакъв друг материал, който се 
прилага или се предвижда да се прилага, 
самостоятелно или смесен с друг 
материал, върху растения или тяхната
ризосфера с цел да се достави на тези 
растения хранителен елемент или да 
се подобри ефикасността на 

(1) „продукт за наторяване“ е 
вещество, смес, микроорганизъм или 
всякакъв друг материал, който се 
прилага или се предвижда да се прилага, 
самостоятелно или смесен с друг 
материал, върху гъбички или тяхната 
микосфера или растения на всеки етап 
от техния растеж, в т.ч. и семената, 
и/или ризосфера с цел предоставяне на 
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храненето им; растенията или гъбите на 
хранителни вещества или 
подобряване на техните физични или 
биологични условия на растеж или 
общата им устойчивост, добивите и 
качеството чрез повишаване на 
ефикасността на храненето им, 
включително чрез повишаване на 
способността на растението да 
поеме хранителни вещества от 
филосферата (с изключение на 
продукти за растителна защита, 
обхванати от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009).

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара на продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, които съответстват на настоящия 
регламент.

Държавите членки не възпрепятстват 
предоставянето на пазара на продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, които съответстват на настоящия 
регламент поради причини, свързани 
със състава, етикетирането или 
други разпоредби, посочени в 
настоящия регламент. По отношение 
на употребата на маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване държавите членки могат
да запазват или да приемат 
национални разпоредби, имащи за цел 
опазване на човешкото здраве и 
околната среда. Тези разпоредби обаче 
не може да изискват изменяне на 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване, които са в 
съответствие с настоящия 
регламент. Въпросните разпоредби 
също така не може да оказват 
влияние върху условията за 
предоставянето им на пазара.



PE597.640v02-00 20/72 AD\1126962BG.docx

BG

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Едновременно с публикуването 
на настоящия регламент в 
Официален вестник на Европейския 
съюз Комисията публикува 
ръководство, в което предоставя на 
производителите и на органите за 
надзор на пазара яснота и примери 
относно това как следва да изглежда 
етикетът. В това ръководство се 
уточнява и другата относима 
информация, както е посочено в част 
1, точка 2, буква г) от приложение III.

Обосновка

За да се предостави ясна информация на земеделските стопани и за да се избегне 
неправилна употреба на торове с отрицателни последствия за околната среда, 
Комисията следва да предостави в ръководство конкретни изисквания и визуални 
аспекти на етикетите за минерални торове.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. При обосновано искане от 
компетентен национален орган, 
производителите му предоставят на 
хартиен или на електронен носител 
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден продукт за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, с настоящия регламент, на език, 
лесно разбираем за този орган. По 
искане на този орган те си сътрудничат 
с него при всяко действие, предприето 
за отстраняване на рисковете, свързани 
с продуктите за наторяване, маркирани 
с маркировката „СЕ“, които са пуснали 

9. При искане от компетентен 
национален орган, производителите му 
предоставят на хартиен или на 
електронен носител цялата информация 
и документация, необходима за 
доказване на съответствието на даден 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, с настоящия 
регламент, на език, лесно разбираем за 
този орган. По искане на този орган те 
си сътрудничат с него при всяко 
действие, предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, които са пуснали на пазара.
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на пазара.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 10 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) еднокомпонентни или сложни 
твърди неорганични амониево-нитратни 
торове с високо съдържание на азот, с 
макроелементи, както е посочено в 
продуктовата функционална категория 
1(В)(I)(а)(i-ii)(А) в приложение I;

а) еднокомпонентни или сложни 
твърди минерални амониево-нитратни 
торове с високо съдържание на азот, с 
макроелементи, както е посочено в 
продуктовата функционална категория 
1(В)(I)(а)(i-ii)(А) в приложение I;

(Това изменение на „неорганични 
торове“ с „минерални торове“ се 
прилага в целия текст. Приемането му 
ще наложи съответните промени в 
целия текст.)

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при обосновано искане от страна 
на компетентен национален орган да 
предостави на този орган цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден маркиран с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване;

б) при искане от страна на 
компетентен национален орган да 
предостави на този орган цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на даден маркиран с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При обосновано искане от 5. При искане от компетентен 
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компетентен национален орган 
дистрибуторите му предоставят на 
хартиен или на електронен носител 
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“. Те си сътрудничат с този орган, 
по негово искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване, които те са предоставили на 
пазара.

национален орган дистрибуторите му 
предоставят на хартиен или на 
електронен носител цялата информация 
и документация, необходима за 
доказване на съответствието на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“. Те си сътрудничат с 
този орган, по негово искане, при всяко 
действие, предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване, които те са предоставили на 
пазара.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, който е 
претърпял дейност по оползотворяване 
и съответства на изискванията, 
установени в настоящия регламент, се 
приема за отговарящ на условията, 
установени в член 6, параграф 1 от 
Директива 2008/98/ЕО, и поради това 
трябва да се смята, че е престанал да 
бъде отпадък.

Когато даден материал, който е бил 
отпадък, е претърпял дейност по 
оползотворяване в съответствие с
настоящия регламент, и даден продукт 
за наторяване, маркиран с 
маркировката „CE“, съдържа или се 
състои от този материал, за 
материала се приема, че отговаря на 
условията, установени в член 6, 
параграф 1 от Директива 2008/98/EО, и 
поради това се счита, че е престанал да 
бъде отпадък от момента на 
изготвянето на декларацията за 
съответствие с изискванията на 
Съюза.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Орган, който принадлежи към стопанска 
асоциация и/или професионална 

Орган, който принадлежи към стопанска 
асоциация или професионална 
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федерация, представляващи 
предприятия, участващи в 
проектирането, производството, 
доставката или използването на 
продуктите за наторяване, които този 
орган оценява, може да се счита за такъв 
орган, при условие че са доказани 
неговата независимост и липсата на 
конфликт на интереси.

федерация, представляващи 
предприятия, участващи в 
проектирането, производството, 
доставката или използването на 
продуктите за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, които този орган 
оценява, не може да се счита за такъв 
орган.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Необходимо е да бъде осигурена 
безпристрастност на органите за 
оценяване на съответствието, на тяхното 
висше ръководство и на персонала, 
отговорен за изпълнението на задачите 
по оценяване на съответствието.

Необходимо е да бъде осигурена 
безпристрастност на органите за 
оценяване на съответствието, на тяхното 
висше ръководство и на персонала, 
отговорен за изпълнението на задачите 
по оценяване на съответствието. 
Гарантира се подходяща защита за 
служителите, които сигнализират за 
нарушения, извършени в рамките на 
органите за оценяване на 
съответствието, най-малкото срещу 
ответни мерки, дискриминация или 
всякакви други видове несправедливо 
отношение;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотифицираните органи 
предоставят на другите органи, 
нотифицирани съгласно настоящия 
регламент, осъществяващи подобни 
дейности по оценяване на 
съответствието, чийто предмет са 
същите продукти за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“, 

2. Без да се засягат 
съществуващите в Съюза правила 
относно защитата на данните и 
поверителността на търговската 
информация и на изпитванията и 
изследванията, предоставени за 
оценяване на съответствието, 
нотифицираните органи предоставят на 
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съответна информация по проблеми, 
свързани с отрицателни и, при 
поискване, положителни резултати от 
оценяване на съответствието.

другите органи, нотифицирани съгласно 
настоящия регламент, осъществяващи 
подобни дейности по оценяване на 
съответствието, чийто предмет са 
същите продукти за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“, 
съответна информация по проблеми, 
свързани с отрицателни и, при 
поискване, положителни резултати от 
оценяване на съответствието.

Обосновка

Без това допълнение член 33, параграф 2 предполага, че нотифицираните органи 
може да споделят неограничено помежду си данните на заявителите, което би могло 
да накърни защитата на данните.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 с цел 
изменение на приложения I – IV за 
целите на адаптирането им към 
техническия прогрес и улесняването на 
достъпа до вътрешния пазар и 
свободното движение на продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“,

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 с цел 
изменение на приложения I – IV за 
целите на адаптирането им към 
техническия прогрес, по-специално по 
отношение на производството на 
торове от животински странични 
продукти и продукти от 
възстановяване на отпадъци или 
такива, които са използвани от 
производителите като странични 
продукти от или копродукти при 
други промишлени и/или 
селскостопански процеси, както и 
рециклирани продукти, като се 
вземат предвид продуктите и 
материалите, които вече са 
разрешени в държавите членки, и с 
цел улесняването на достъпа до 
вътрешния пазар и свободното 
движение на продуктите за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“:
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) които е вероятно да бъдат обект 
на значителна по обем търговия на 
вътрешния пазар, и

а) които имат потенциала да 
бъдат обект на значителна по обем 
търговия на вътрешния пазар, и 

Изменение 31

Предложение за регламент
Article 42 – paragraph 1 a (new)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Без излишно забавяне след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с 
параграф 1, с цел да бъдат изменени 
категориите компоненти, 
установени в приложение II, по-
специално за да се добавят към тези 
категории съставни материали 
странични животински продукти, 
струвит, биовъглища и продукти на 
основата на пепел, както и да се 
установят изискванията за 
добавянето на тези продукти в тези 
категории. Комисията взема по-
специално под внимание 
технологичния напредък във 
възстановяването на хранителни 
вещества.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. До [ОВ моля въведете датата: 
шест месеца след датата на 
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публикуване на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с 
параграф 1, за да измени 
приложение II с цел въвеждане на 
крайните етапи в производствената 
верига, които са били определени в 
съответствие с член 5, параграф 2, 
втора алинея от Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 по отношение на 
страничните животински продукти 
съгласно CMC11 от настоящия 
регламент.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наименование на 
микроорганизма; 

а) наименование на 
микроорганизма до ниво щам;

Обосновка

Различните щамове на едни и същи видове може да имат напълно различни 
характеристики.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) таксономична връзка с видове 
микроорганизми, които отговарят на 
изискванията за квалифицирана 
презумпция за безопасност, съгласно 
определението на Европейския орган за 
безопасност на храните;

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 35

Предложение за регламент
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Член 42 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 по 
отношение на определянето на 
изисквания за оценка на 
безопасността на новите 
микроорганизми за целите, посочени в 
параграф 2. Първият от тези 
делегирани актове се представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
не по-късно от... [ОВ, моля, въведете 
датата: една година след датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент].

Обосновка

Възможностите за иновации и развитие във връзка с използването на микроорганизми 
в продуктите за наторяване са големи. Ето защо е важно да се гарантира, че 
настоящият регламент дава колкото се може по-голяма възможност за развитие и 
иновации в тази сфера. Улесняването на включването на повече микроорганизми в 
регламента е една важна стъпка в това отношение.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. По отношение на част II от 
приложение I, правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с параграфи 1 и 4 
изключва промени на пределно 
допустимите стойности за 
замърсители, посочени в него, освен 
ако са необходими нови пределни 
стойности за замърсители в 
резултат от добавяне на нови 
компоненти съгласно приложение II. 
Когато са определени нови пределно 
допустими стойности за 
замърсители, тези пределно 
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допустими стойности се прилагат 
само за новите добавени компоненти.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Комисията преразглежда 
приложение І, част II до... [ОВ, моля, 
въведете датата: десет години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] или в случай че е налице 
нова релевантна научна информация 
по отношение на токсичността и 
канцерогенността на съответните 
замърсители, или при наличие на нов 
технологичен напредък и иновации в 
областта на производството и 
използването на продукти за 
наторяване.

Обосновка

Изискванията, свързани със замърсяването на продуктовите функционални 
категории, следва да се изключат от правомощията, възложени на Европейската 
комисия и да се разглеждат посредством обикновената законодателна процедура, 
като се има предвид, че една от целите на новия регламент е да се намери решение на 
опасенията за околната среда, породени от замърсяването на почвата, вътрешните 
водни басейни, моретата и в крайна сметка на храните, причинено от ЕО торовете.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1069/2009
Член 5 – параграф 2 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) в параграф 2 след първата 
алинея се добавя следната алинея:

„За производните продукти, 
попадащи в обхвата на член 32, които 
вече са широко използвани в 
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държавите членки за производството 
на торове, Комисията определя 
такава крайна точка до [Служба за 
публикации, моля въведете дата –
шест месеца след датата на 
публикуване на регламента за 
торовете]“.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – параграф 34 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „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:

(3) „34. „растителен биостимулатор“ 
е продукт, съдържащ вещество или 
микроорганизъм, който 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: 

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разграждане на органични 
вещества в почвата;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – точка 2
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Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 3 – точка 34 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) увеличаване на наличието на 
ограничени хранителни елементи в 
почвата и ризосферата.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 46 а (нов)
Директива 91/676/ЕИО
Член 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а

Изменение на Директива 91/676/ЕИО

В Директива 91/676/ЕИО член 2, буква 
ж) се заменя със следното:

„ж) „животински тор“: означава 
животински изпражнения или смес
от плява и животински 
изпражнения, дори ако са претърпели 
обработка, освен когато тези 
продукти са били подложени на 
обработка съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 и са достигнали 
възстановителна стойност на азотен 
тор най-малко 90%.“

Обосновка

Важно е да се осигури връзка между настоящия регламент и Директивата за 
нитратите.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 46 б (нов)
Регламент (ЕО) № 1907/2006
Приложение V – точка 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46б

Изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006

В приложение V точка 12 се заменя 
със следното:

„12. Компост, биогаз и 
ферментационен продукт.“

Обосновка

Регулаторната сигурност е от ключово значение за подкрепата на иновациите и 
развитието в кръговата икономика. Предложеното по-долу изменение консолидира 
широко разпространената практика в прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 
(REACH), съгласно която ферментационните продукти не са предмет на ограничение 
съгласно този регламент.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки, които вече 
са въвели по-ниски пределно 
допустими стойности за съдържание 
на кадмий (Cd) по отношение на 
органично-минералните и 
неорганичните торове, указани в ПФК 
1(Б), параграф 3, буква а) и ПФК 1(В), 
раздел І, параграф 2, буква а) от 
приложение І, част II, може да 
запазят своите по-строги пределно 
допустими стойности до момента, в 
който пределно допустимата 
стойност в настоящия регламент 
стане равна на тях или по-ниска. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за такива съществуващи 
национални мерки до... [ОВ моля 
въведете датата: шест месеца след 
влизането в сила на настоящия 
регламент].
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Изменение 45
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Чрез дерогация от параграф 2 
от настоящия член, членове 42 и 45 се 
прилагат от... [ОВ моля въведете 
датата: датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – част І – точка 5 – буква А – подточка І а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ia. Инхибитор на 
денитрификацията

Обосновка

В категория „агрономична добавка“ трябва да се добави инхибиторът на 
денитрификацията. Инхибиторите на денитрификацията са основни вещества, 
които имат за цел да предотвратят атмосферното замърсяване чрез намаляване на 
образуването на азот от продукти, като оборски тор и остатъци от процеса на 
биологично преработване.

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – подточка 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органичният тор съдържа Органичният тор съдържа 

- въглерод (С) и - органичен въглерод (Сorg) и

- хранителни елементи - хранителни елементи

единствено от биологичен произход,
като се изключва материал, който е 
претърпял фосилизация или който е
част от геологични образувания.

единствено от биологичен произход 
като торф, в т.ч. леонардит, лигнит 
и вещества, получени от тях, но като 
се изключват други материали, които 
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са претърпели фосилизация или които 
са част от геологични образувания.

Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо 
вещество,

- Кадмий (Cd) 1,0 mg/kg сухо
вещество,

Обосновка

Предвид факта, че една от целите на настоящия регламент е да се намали 
употребата на органо-минерални и неорганични торове и да се увеличи употребата на 
органични торове на пазара на ЕС, от изключителна важност е да се стремим да 
намалим във възможно най-голяма степен натрупването на канцерогенни вещества 
като кадмия в обработваемата земя в ЕС. От 2014 г. кадмият е в списъка с 
кандидат-вещества поради известната му канцерогенна класификация като C1A 
(известен канцероген за човека) съгласно Регламента REACH.

Изменение 49

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Олово (Pb) 120 mg/kg сухо 
вещество, и

- Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество, и

Обосновка

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones
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Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Биурет (C2H5N3O2) 12 g/kg сухо 
вещество,

- Биурет (C2H5N3O2) под 
границата на откриване.

Обосновка

Трябва да се определи ниска гранична стойност за биурета (химическо съединение, 
което присъства в уреата), за да се избегне неправомерното използване на уреата, 
която поради своята ниска цена би могла да се използва като заместител на 
органична материя.

Изменение 51

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3. В органичните торове не трябва да са налични патогени в концентрации, 
надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за 
които да бъде 
проведено изследване

Планове за 
вземане на проби

Ограничение

n c m М

Salmonella spp 5 0 0 Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 в 1 g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между 
m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за 
приемлив

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на своето развитие не 
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трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните торове.

Изменение 52

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (І) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Маркираният с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване съдържа 
поне един от следните обявени 
хранителни елементи: азот (N), 
фосфорен пентаоксид (P2O5) или 
калиев оксид (K2O).

Изменение 53

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (ІІ) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Маркираният с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване съдържа 
поне един от следните обявени 
хранителни елементи: азот (N), 
фосфорен пентаоксид (P2O5) или 
калиев оксид (K2O).

Изменение 54

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (ІІ) – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 2% от масата общ азот (N), - 1% от масата общ азот (N), и/или

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (ІІ) – параграф 2 – тире 2



PE597.640v02-00 36/72 AD\1126962BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 1% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или

- 0,5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), и/или

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органо-минералният тор трябва 
да бъде съставна формулировка на 

1. Органо-минералният тор трябва 
да бъде съставна формулировка на 

– един или повече неорганични
торове, както е посочено в ПФК а 1(В) 
по-долу, и

– един или повече минерални
торове, както е посочено в ПФК а 1(В) 
по-долу, и

– материал, който съдържа
органичен въглерод (С) и

– един или повече материали, 
които съдържат органичен въглерод 
(Corg) и

– хранителни елементи единствено 
от биологичен произход, като се 
изключва материал, който е 
претърпял фосилизация или който е
част от геологични образувания.

– хранителни елементи единствено 
от биологичен произход като торф, в 
т.ч. леонардит, лигнит и вещества, 
получени от тях, но като се 
изключват други материали, които са 
претърпели фосилизация или които са
част от геологични образувания.

Изменение 57

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване има общо съдържание на 
фосфор (P), по-малко от 5% от масата 
еквивалент на фосфорен пентаоксид 
(P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(1) Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване има общо съдържание на 
фосфор (P), по-малко от 5% от масата 
еквивалент на фосфорен пентаоксид 
(P2O5): 3 mg/kg сухо вещество, или

(2) Когато продуктът за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, има 
общо съдържание на фосфор (P) от 5% 

(2) Когато продуктът за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, има 
общо съдържание на фосфор (P) от 5% 
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от масата еквивалент на фосфорен 
пентаоксид (P2O5) или повече 
(„фосфорен тор“):

от масата еквивалент на фосфорен 
пентаоксид (P2O5) или повече 
(„фосфорен тор“):

- от [Publications office, please 
insert the date of application of this 
Regulation]: 60 mg/kg фосфорен 
пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date of application of this 
Regulation]: 60 mg/kg фосфорен 
пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation]: 
40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation]: 
40 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date occurring twelve years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date occurring nine years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Олово (Pb) 120 mg/kg сухо 
вещество,

д) Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Обосновка

Оловото се натрупва в тялото и засяга най-сериозно развиващата се централна 
нервна система на кърмачетата, децата и плода на бременните жени. Няма 
препоръчително допустимо ниво на прием, тъй като липсват данни за праговете за 
редица критични последици за здравето. Предвид особената загриженост относно 
излагането на деца на въздействието на олово, е важно строго да се регулират 
основните хранителни източници на олово.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

4. Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
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Изменение

4. В органо-минералните торове не трябва да са налични патогени в 
концентрации, надвишаващи пределните стойности, посочени в таблицата по-
долу:

Микроорганизми, за 
които да бъде 
проведено изследване

Планове за 
вземане на проби

Ограничение

n c m М

Salmonella spp 5 0 0 Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между 
m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за 
приемлив

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не 
трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органо-минералните торове.

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (І) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Органичният въглерод (С) трябва 
да е наличен в маркирания с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване в количество поне 7,5% от 
масата.

3. Органичният въглерод (С) трябва 
да е наличен в маркирания с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване в количество поне 1% от 
масата.

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (І) – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случаите, в които 
маркираният с маркировката „СЕ“ 
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продукт за наторяване съдържа 
повече от едно хранително вещество, 
продуктът съдържа следните 
обявени хранителни елементи в 
минималните количества, обявени 
по-долу:

- 1,0% от масата общ азот, от 
които 0,5% от масата на продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъде 
органичен азот (N), или

- 1,0% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или

- 1,0% от масата общ калиев 
оксид (K2O) и

- 3,0% от масата на общата 
сума на хранителните елементи.

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Неорганичният тор е тор, различен от 
органичния или органо-минералния 
тор

Минералният тор е тор, съдържащ 
хранителни елементи, които са под 
формата на минерали или са 
преработени във форма на минерали. 
Калциевият цианамид, карбамидът и 
неговите кондензационни и свързани 
продукти се считат за продукти, 
съдържащи хранителни елементи 
под формата на минерали.

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подлежащото на обявяване общо 
съдържание на азот се представя 
като сумата от амонячен азот, 
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нитритен азот, карбамиден азот, 
азот от метиленкарбамид, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа. Подлежащото 
на обявяване съдържание на фосфор 
се представя чрез фосфатната форма 
на фосфора. Нови форми могат да се 
добавят след научна проверка в 
съответствие с член 42.

Обосновка

Комисията на ЕС предлага общото подлежащо на деклариране съдържание на 
хранителни елементи да включва по подразбиране всички форми на хранителни 
елементи, дори и тези, които няма да са налични за растенията. Следва да се 
декларират и етикетират само наличните за растенията хранителни елементи, 
защото другите форми на азот и фосфор нямат доказан принос за храненето на 
растенията. В противен случай земеделските стопани няма да постигнат в своите 
култури очакваното в съответствие с предложението количество хранителни 
елементи и по този начин ще бъдат подведени от обявеното общо съдържание на 
хранителни елементи.

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (І) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да бъдат достъпни за 
растенията, фосфорните (P) торове 
по настоящия регламент  отговарят 
най-малко на едно от следните 
минимални равнища на 
разтворимост:

- разтворимост във вода: най-
малко 40% от общия P, или

- разтворимост в неутрален 
амониев цитрат: най-малко 75% от 
общия P, или

- разтворимост в мравчена 
киселина (само за мек фосфорит): 
най-малко 55% от общия P.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) (І) – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Общото обявено съдържание 
на азот се представя като сумата от 
амонячен азот, нитритен азот, уреен 
азот, азот от метилен-уреа, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа и азот от 
цианамид.

Обосновка

Комисията на ЕС предлага общото подлежащо на деклариране съдържание на 
хранителни елементи да включва по подразбиране всички форми на хранителни 
елементи, дори и тези, които няма да са налични за растенията. Следва да се 
декларират и етикетират само наличните за растенията хранителни елементи, 
защото другите форми на азот и фосфор нямат доказан принос за храненето на 
растенията. В противен случай земеделските стопани няма да постигнат в своите 
култури очакваното в съответствие с предложението количество хранителни 
елементи и по този начин ще бъдат подведени от обявеното общо съдържание на 
хранителни елементи.

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) І – параграф 2 – буква а – точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- от [Publications office, please 
insert the date occurring twelve years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

- от [Publications office, please 
insert the date occurring nine years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), и

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) Олово (Pb) 150 mg/kg сухо д) Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
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вещество, вещество,

Обосновка

Оловото се натрупва в тялото и засяга най-сериозно развиващата се централна 
нервна система на кърмачетата, децата и плода на бременните жени. Няма 
препоръчително допустимо ниво на прием, тъй като липсват данни за праговете за 
редица критични последици за здравето. Предвид особената загриженост относно 
излагането на деца на въздействието на олово, е важно строго да се регулират 
основните хранителни източници на олово.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Арсен (As) 60 mg/kg сухо 
вещество,

е) Арсен (As) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(ІІ) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичен тор с 
микроелементи е неорганичен тор, 
различен от тор с макроелементи, 
предвиден да доставя един или повече 
от следните хранителни елементи: бор 
(B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган 
(Mn), мед (Cu), молибден (Mo) или цинк 
(Zn).

1. Неорганичен тор с 
микроелементи е неорганичен тор, 
различен от тор с макроелементи, 
предвиден да доставя един или повече 
от следните хранителни елементи: бор 
(B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган 
(Mn), мед (Cu), молибден (Mo), селен 
(Se), силиций (Si) или цинк (Zn).

Обосновка

Селенът се използва в тревата, за да подобри храненето на животните. Силицият се 
използва за подхранване на растения.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – параграф 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо 
вещество,

- Кадмий (Cd) 1 mg/kg сухо 
вещество,

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Олово (Pb) 200 mg/kg сухо 
вещество, и

- Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество, и

Обосновка

Оловото се натрупва в тялото и засяга най-сериозно развиващата се централна 
нервна система на кърмачетата, децата и плода на бременните жени. Няма 
препоръчително допустимо ниво на прием, тъй като липсват данни за праговете за 
редица критични последици за здравето. Предвид особената загриженост относно 
излагането на деца на въздействието на олово, е важно строго да се регулират 
основните хранителни източници на олово.

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Арсен (As) 120 mg/kg сухо 
вещество,

- Арсен (As) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобрител на почвата е продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, предназначен да 
се добавя към почвата за поддържане, 

Подобрител на почвата е материал 
(включително мулч), който се добавя 
към почвата с основната цел да 
поддържа или подобрява нейните 
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подобряване или запазване на нейните 
физични или химични свойства, 
структура или биологична активност.

физични свойства, и който може да 
подобри нейните химични и/или 
биологични свойства или активност.

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Органичен подобрител на 
почвата трябва да се състои единствено 
от материал от чисто биологичен 
произход, като се изключва материал, 
който е претърпял фосилизация или 
който е част от геологични 
образувания.

1. Органичен подобрител на 
почвата трябва да се състои единствено 
от материал от чисто биологичен 
произход, като например торф, в т.ч. 
леонардит, лигнит и вещества, 
получени от тях, но като се 
изключват други материали, които са 
претърпели фосилизация или които са
част от геологични образувания.

Изменение 75

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо 
вещество,

- Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо 
вещество,

Обосновка

За да бъдат хармонизирани пределно допустимите стойности на замърсителите за 
органичните подобрители на почвата, материалите за варуване, растежната среда и 
растителните биостимулатори, пределно допустимата стойност на кадмия във 
всички горепосочени категории следва да бъде променена от 3 на 1,5 mg/kg.

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – параграф 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Шествалентен хром (Cr VI) 2 - Шествалентен хром (Cr VI) 1
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mg/kg сухо вещество, mg/kg сухо вещество,

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(А) – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Олово (Pb) 120 mg/kg сухо 
вещество,

- Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(Б) – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

а) Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

а) В органичните подобрители на почвата не трябва да са налични патогени в 
концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в 
таблицата по-долу:

Микроорганизми, за 
които да бъде 
проведено изследване

Планове за 
вземане на проби

Ограничение

n c m М

Salmonella spp 5 0 0 Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между 
m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за 
приемлив

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не 
трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от органичните подобрители на почвата.
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Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(Б) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичният подобрител на 
почвата е подобрител на почвата, 
различен от органичен подобрител на 
почвата.

1. Неорганичният подобрител на 
почвата е подобрител на почвата, 
различен от органичен подобрител на 
почвата, и включва фолиа за 
мулчиране. Биоразградимото фолио за 
мулчиране е биоразградим полимерен 
филм, който съответства по-
специално на изискванията на 
точки 2а и 3 от КСМ 10 от 
приложение ІІ и който е предназначен 
за полагане върху почвата in situ с цел 
защита на нейната структура, 
потискане на растежа на плевели, 
намаляване на загубата на влажност 
на почвата или предотвратяване на 
ерозията.

Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Олово (Pb) 150 mg/kg сухо 
вещество,

- Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Растежната среда е материал, 
различен от почва, предназначен за 
използване като субстрат за 
развитие на корените.

1. Растежната среда е материал, 
различен от почва, in situ за растеж на 
растения и гъби.
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Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо 
вещество,

- Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо 
вещество,

Обосновка

За да бъдат хармонизирани пределно допустимите стойности на замърсителите за 
органичните подобрители на почвата, материалите за варуване, растежната среда и 
растителните биостимулатори, пределно допустимата стойност на кадмия във 
всички горепосочени категории следва да бъде променена от 3 на 1,5 mg/kg.

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – параграф 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Олово (Pb) 150 mg/kg сухо 
вещество,

- Олово (Pb) 20 mg/kg сухо 
вещество,

Обосновка

Оловото се натрупва в тялото и засяга най-сериозно развиващата се централна 
нервна система на кърмачетата, децата и плода на бременните жени. Няма 
препоръчително допустимо ниво на прием, тъй като липсват данни за праговете за 
редица критични последици за здравето. Предвид особената загриженост относно 
излагането на деца на въздействието на олово, е важно строго да се регулират 
основните хранителни източници на олово.

Изменение 84

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g от продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.
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Изменение

3. В растежната среда не трябва да са налични патогени в концентрации, 
надвишаващи съответните пределни стойности, посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми, за 
които да бъде 
проведено изследване

Планове за 
вземане на проби

Ограничение

n c m М

Salmonella spp 5 0 0 Отсъствие в 25g или 25ml

Escherichia coli или 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 в 1g или 1ml

където n = брой на пробите за изследване,

c = брой на пробите, в които броят бактерии, изразен в CFU, може да бъде между 
m и M

m = прагова стойност за броя бактерии, изразен в CFU, който се смята за 
приемлив

M = максимална стойност за броя бактерии, изразен в CFU

Паразитите Ascaris spp. и Toxocara spp. във всички етапи на тяхното развитие не 
трябва да присъстват в 100 g или 100 ml от растежната среда.

Изменение 85

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Растителен биостимулатор е 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, предназначен да 
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:

1. Растителен биостимулатор е
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, съдържащ 
вещество или микроорганизъм, 
предназначен да стимулира процесите 
на хранене на растенията независимо от 
съдържанието на хранителни елементи в 
продукта, 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:
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Изменение 86

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) разграждане на органични 
вещества в почвата; или

Изменение 87

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) увеличаване на наличието на 
ограничени хранителни елементи в 
почвата и ризосферата.

Изменение 88

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Кадмий (Cd) 3 mg/kg сухо 
вещество,

- Кадмий (Cd) 1,5 mg/kg сухо 
вещество,

Обосновка

За да бъдат хармонизирани пределно допустимите стойности на замърсителите за 
органичните подобрители на почвата, материалите за варуване, растежната среда и 
растителните биостимулатори, пределно допустимата стойност на кадмия във 
всички горепосочени категории следва да бъде променена от 3 на 1,5 mg/kg.

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Растителният биостимулатор 3. Растителният биостимулатор 
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трябва да има въздействието, която е 
заявено на етикета за културите, 
посочени в него.

оказва въздействието, което е заявено 
на етикета, за растенията, посочени в 
него.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

3. Salmonella spp. не трябва да е налична в проба с тегло 25 g или с обем 25 ml 
от продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“.

Изменение

3. В микробните растителни биостимулатори не трябва да са налични 
патогени в концентрации, надвишаващи съответните пределни стойности, 
посочени в таблицата по-долу:

Микроорганизми/техн
ите токсини, 
метаболити

Планове за 
вземане на проби

Ограничение

n c

Salmonella spp 5 0 Отсъствие в 25g или 25 ml

Escherichia coli 5 0 Отсъствие в 1g или 1ml

Listeria monocytogenes 5 0 Отсъствие в 25g или 25 ml

Vibrio spp 5 0 Отсъствие в 25g или 25 ml

Shigella spp 5 0 Отсъствие в 25g или 25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Отсъствие в 25g или 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 CFU/g

Общ брой анаеробни 
микроорганизми, освен 
ако микробният 
биостимулатор е 
анаеробна бактерия

5 2 105 CFU/g или ml

Общ брой на 
дрождите и 
плесените, освен ако 
микробният 
биостимулатор е гъба

5 2 1000 CFU/g или ml

където n = брой на единиците в състава на пробата; c = брой на единиците 
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на пробата, показващи стойности над определената пределно допустима 
стойност.

Изменение 91

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Escherichia coli. не трябва да е 
налична в проба с тегло 1 g или с обем 
1 ml от продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“.

заличава се

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В продукта за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“, не 
трябва да са налични бактерии 
Enterococcaceae в количество повече 
от 10 CFU/g.

заличава се

Изменение 93

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Listeria monocytogenes не 
трябва да е налична в проба с тегло 25 
g или с обем 25 ml от продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“.

заличава се

Изменение 94

Предложение за регламент
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Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Vibrio spp не трябва да е 
наличен в проба с тегло 25 g или с 
обем 25 ml от продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“.

заличава се

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Shigella spp. не трябва да е 
налична в проба с тегло 25 g или с 
обем 25 ml от продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“.

заличава се

Изменение 96

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Staphylococcus aureus не трябва 
да е наличен в проба с тегло 1 g или с 
обем 1 ml от продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“.

заличава се

Изменение 97

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Общият брой аеробни 
микроорганизми не трябва да 
надвишава 105 CFU/g или ml проба от 
маркирания с маркировката „СЕ“ 

заличава се
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продукт за наторяване, освен ако 
микробният биостимулатор е 
аеробна бактерия.

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 12 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

растителният биостимулатор 
трябва да има рН, равен на 4 или по-
висок.

заличава се

Изменение 99

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(А) – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Срокът на годност на 
микробният растителен 
биостимулатор трябва да бъде най-
малко 6 месеца при условията на 
съхранение, посочени на етикета.

заличава се

Обосновка

Предложението на Комисията срокът на годност на микробния растителен 
биостимулатор да стане задължително шест месеца би създало риск от изключване 
на добре работещи продукти с по-кратък срок на годност. Продължителността на 
срока на годност на продукта не е важно да бъде регулирана тук, при условие че 
потребителят на съответния продукт е надлежно информиран. Ето защо вместо 
това следва да се въведе изискване за етикетиране.

Изменение 100

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
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растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране или
екстракция с вода.

растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресяване, фрезоване, 
пресоване, изсушаване, лиофилизиране, 
буфериране, екструдиране, облъчване, 
замразяване, обеззаразяване чрез 
използване на топлина, екстракция с 
вода или друга подготовка или 
обработка, която не прави 
окончателното вещество предмет на 
регистрация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006.

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на точка 1, като 
„растения“ се разглеждат водораслите, 
но не и синьо-зелените водорасли.

2. За целите на точка 1, като 
„растения“ се разглеждат водораслите, с 
изключение на синьо-зелени водорасли, 
които произвеждат цианови 
токсини, класифицирани като опасни 
в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- което преработва само 
входящите материали, посочени в точка
1 по-горе, и

- което преработва само 
входящите материали, посочени в 
точка 1 по-горе, в производствени 
линии, които са ясно отделени от 
производствените линии за 
преработка на входящи материали, 
различни от тези, посочени в 
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параграф 1, и

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. считано от [Publications office: 
Please insert the date occurring 5 years 
after the date of application of this 
Regulation], компостът трябва да 
съдържа не повече от 2,5 g/kg сухо 
вещество макроскопични онечиствания 
под формата на пластмаса с размери над 
2 mm. Към [Publications office: Please 
insert the date occurring 8 years after the 
date of application of this Regulation] 
граничната стойност от 2,5 g/kg сухо 
вещество трябва да се преразгледа с цел 
да се вземе предвид напредъкът, 
постигнат по отношение на разделното 
събиране на биоотпадъците.

5. считано от [Publications office: 
Please insert the date occurring two years 
after the date of application of this 
Regulation], компостът трябва да 
съдържа не повече от 2,5 g/kg сухо 
вещество макроскопични онечиствания 
под формата на пластмаса с размери над 
2 mm. Към [Publications office: Please 
insert the date occurring 5 years after the 
date of application of this Regulation] 
граничната стойност от 2,5 g/kg сухо 
вещество трябва да се преразгледа с цел 
да се вземе предвид напредъкът, 
постигнат по отношение на разделното 
събиране на биоотпадъците.

Обосновка

Няма никаква причина да се дава възможност за наличие на до 5 g/kg пластмаса в 
компоста за период от пет години. Равнището от 2,5 g/kg следва да важи две години 
след датата на прилагане и следва да бъде преразгледано след 5 години.

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – наименование

Текст, предложен от Комисията Изменение

КСМ 4: Ферментационен продукт от 
енергийни култури

КСМ 4: Ферментационен продукт от 
енергийни култури и биоотпадък на 
растителна основа

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всеки материал, посочен в букви 
а) и б), който преди това е бил подложен 
на разграждане.

в) всеки материал, посочен в букви 
а) и б), който преди това е бил подложен 
на разграждане и в който не се 
откриват никакви следи от 
афлатоксини.

Обосновка

Афлатоксините са химични вещества, произвеждани от гъбите, които са много 
опасни за човешкото здраве и здравето на животните.

Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) термофилно анаеробно 
разграждане при 55 °C при процес на 
обработка, който включва етап на 
пастьоризация (70 °C – 1 час);

б) термофилно анаеробно 
разграждане при 55 °C при процес на 
обработка, който включва 
пастьоризация, както е определено в 
приложение V, глава І, раздел 1, точка 
1 от Регламент (ЕС) № 142/2011 на 
Комисията1a;

_________________

1а Регламент (ЕС) № 142/2011 на 
Комисията от 25 февруари 2011 г. за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 
1069/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета за установяване на 
здравни правила относно странични 
животински продукти и производни 
продукти, непредназначени за 
консумация от човека, и за прилагане 
на Директива 97/78/ЕО на Съвета по 
отношение на някои проби и 
артикули, освободени от ветеринарни 
проверки на границата съгласно 
посочената директива (ОВ L 54, 
26.2.2011 г., стр.1).
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Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мезофилно анаеробно 
разграждане при 37—40 °C при процес 
на обработка, който включва етап на 
пастьоризация (70 °C – 1 час); или

г) мезофилно анаеробно 
разграждане при 37—40 °C при процес 
на обработка, който включва 
пастьоризация, както е определено в 
приложение V, глава І, раздел 1, точка
1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква д – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) всеки материал, изброен в букви 
а) — г), който

д) всеки материал, с изключение на 
афлатоксини, изброен в букви а) – г), 
който

Обосновка

Афлатоксините са химични вещества, произвеждани от гъбите, които са много 
опасни за човешкото здраве и здравето на животните.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) термофилно анаеробно 
разграждане при 55 °C при процес на 
обработка, който включва етап на 
пастьоризация (70 °C – 1 час);

б) термофилно анаеробно 
разграждане при 55 °C при процес на 
обработка, който включва 
пастьоризация, както е определено в 
приложение V, глава І, раздел 1, точка
1 от Регламент (ЕС) № 142/2011;
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Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) мезофилно анаеробно 
разграждане при 37—40 °C при процес 
на обработка, който включва етап на 
пастьоризация (70 °C – 1 час); или

г) мезофилно анаеробно 
разграждане при 37—40 °C при процес 
на обработка, който включва 
пастьоризация, както е определено в 
приложение V, глава І, раздел 1, точка 
1 от Регламент (ЕС) № 142/2011; или

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 6 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържанието на афлатоксини във 
всички вещества трябва да е под 
границата на откриване.

Обосновка

Афлатоксините са химични вещества, произвеждани от гъбите, които са много 
опасни за човешкото здраве и здравето на животните.

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 7 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- са изброени в таблицата по-
долу:

заличава се

Azotobacter spp.

Микоризни гъби

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.
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Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
полимери, различни от полимерите с 
хранителни елементи само в случаите, 
когато полимерът е предназначен да 

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
полимери, различни от полимерите с 
хранителни елементи само в случаите, 
когато полимерът е предназначен да 

а) контролира проникването на 
вода в частиците хранителен елемент и 
по този начин – освобождаването на 
хранителни елементи (в този случай 
полимерът обикновено се нарича 
„покриващо средство“), или

а) контролира проникването на 
вода в частиците хранителен елемент и 
по този начин – освобождаването на 
хранителни елементи (в този случай 
полимерът обикновено се нарича 
„покриващо средство“), или

б) увеличава способността за 
задържане на вода на продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“.

б) увеличава способността за 
задържане на вода на продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“ или

ба) преобразува почвата в 
биоразградимо фолио за мулчиране, 
което отговаря по-специално на 
изискванията на точки 2а и 3 от 
КСМ 10, или

бб) подобрява стабилността на 
продуктите за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“.

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: трябва да се спазва 
следния критерий: полимерът трябва 
да може да претърпява физично и 
биологично разграждане, такова, че 
по-голямата част от него в крайна 

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring five years 
after the date of application of this 
Regulation]: Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 42, параграф 1 от настоящия 
регламент, с които въвежда:
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сметка се разгражда до въглероден 
диоксид , биомаса и вода. Най-малко 
90% от съдържащия се в него 
органичен въглерод трябва да се 
преобразува в CO2 за най-много 24 
месеца при изпитването за 
биоразграждане, посочено в букви а) 
— в) по-долу.

а) Изпитването трябва да се 
извърши при 25 °C ± 2 °C.

а) стандарт за 
биоразградимостта чрез определяне 
на периоди, в които най-малко 90% от 
органичния въглерод се преобразуват в 
CO2, след като бъде изпълнено 
заявеното време за освобождаване на 
полимера, и

б) Изпитването трябва да се 
извърши в съответствие с метод за 
определяне на крайната аеробна 
биоразградимост на материалите от 
пластмаса в почвата чрез измерване 
на потребността от кислород или 
количеството на отделения 
въглероден диоксид.

б) изпитване за биоразграждане, 
което отговаря на следния критерий: 
полимерът може да претърпи 
физично и биологично разграждане, 
такова, че по-голямата част от него 
в крайна сметка се разгражда до 
въглероден диоксид , биомаса и вода.

в) Като еталонен материал в 
изпитването трябва да се използва 
микрокристална целулоза на прах със 
същите геометрични 
характеристики като изпитвания 
материал.

г) Преди изпитването, 
изпитваният материал не трябва да 
се подлага на условия или процедури, 
предназначени да ускорят 
разграждането на филма, като 
например излагане на топлина или на 
светлина.

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Биоразградимиото фолио за 
мулчиране, посочено в ПФК 3 (Б)  
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отговаря на следния критерий: 

полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че той в крайна 
сметка да се разгражда до въглероден 
диоксид (CO2), биомаса и вода, като 
най-малко 90% – като абсолютна 
стойност или съотнесено към 
референтния материал – от 
органичния въглерод в него се 
преобразува в CO2 за най-много 
24 месеца при изпитване за 
биоразграждане в съответствие със 
стандартите на Съюза за 
биоразграждане на полимерите в 
почвата.

Изменение 116

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Полимери, които се използват 
единствено като свързващ материал 
в продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, и не са в 
контакт с почвата, са освободени от 
изискванията, определени в 
параграфи 1, 2 и 3.

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 11

Текст, предложен от Комисията

Продукт за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали 
крайна точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, 
изброени и посочени в таблицата по-долу:

Изменение
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При условие, че Комисията приеме делегираните актове съгласно член 42, продукт 
за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, може да съдържа достигнали крайна 
точка в производствената верига, определена в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1069/2009, странични животински продукти по смисъла на посочения регламент, 
изброени и посочени в таблицата по-долу:

Производен продукт Стандарти за преработка за достигане на крайната 
точка в производствената верига

1 Месно брашно определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

2 Костно брашно определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

3 Месокостно брашно определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

4 Кръв от животни определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

5 Хидролизирани 
протеини от 
категория ІІІ –
съгласно Регламент 
(ЕО) № 1069/2009;

определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

6 Преработен оборски 
тор

определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

7 Компост (1) определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

8 Биогаз от разлагане на 
остатъците (1) 

определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

9 Брашно от пера определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

10 Кожи определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

11 Рога и копита определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

12 Гуано от прилепи определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

13 Вълна и косми определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

14 Пера и перушина определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

15 Свинска четина определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009
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16 Глицерин и други 
продукти от 
материали от 
категории 2 и 3, 
получени от 
производство на 
биодизел и 
възобновяеми горива

определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

17 Храни за домашни 
любимци и дъвчащи 
предмети за кучета, 
които са отказани по 
причини от търговски 
характер или поради 
технически 
недостатъци 

определено в съответствие с член 5, параграф 2, [нова 
втора] алинея от Регламент (ЕО) № 1069/2009

(1) получени от материали от категория 2 и 3, различни от месокостно брашно и 
преработени животински протеини

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 11 а (нова) – наименование 

Текст, предложен от Комисията Изменение

КСМ 11a: Други странични продукти 
от промишлеността

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, може да 
съдържа други странични продукти 
от промишлеността с произход от 
конкретни промишлени процеси, 
които са изключени от КСМ 1 и са 
изброени и посочени в таблицата по-
долу:
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Обосновка

Съдържанието на таблицата трябва да бъде определено от Комисията. Вж. 
изменението за страничните продукти от промишлеността – член 42, параграф 1, 
буква в) (нова).

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част І – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) за продукт, съдържащ 
материали с произход от биологични 
отпадъци или странични продукти, 
които не са преминали обработка за 
унищожаване на всички органични 
материали, на етикета се посочва 
какви отпадъци и странични 
продукти са били използвани, както и 
номерът на партидата или номерът 
на времевата серия на производство. 
Този номер е свързан с данните за 
проследяване, съхранявани от 
производителя, и идентифицира 
индивидуалния източник 
(стопанство, завод и т.н.) на всеки от 
биологичните 
отпадъци/страничните продукти, 
използвани в партидата/времевата 
серия. След обществена консултация 
и в рамките на две години след ... [ОВ, 
моля, въведете датата на влизане в 
сила на настоящия регламент], 
Комисията публикува спецификации 
за прилагането на настоящата 
разпоредба, която влиза в сила в 
рамките на три години след 
публикуването на спецификациите. 
За да се сведе до минимум 
административната тежест за 
операторите и органите за надзор на 
пазара, в спецификациите на 
Комисията следва да се вземат 
предвид изискванията на член 6, 
параграфи 5 до 7 и на член 11, и 
съществуващите системи за 
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проследяване (например за странични 
животински продукти или 
промишлени системи), както и 
кодовете за класификация на 
отпадъците на Съюза.

Обосновка

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част І – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа 
вещество, за което са определени 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за храни и фуражи в 
съответствие с Регламент (ЕИО) № 
315/93, Регламент (ЕО) № 396/2005, 
Регламент (ЕО) № 470/2009 или 
Директива 2002/32/ЕО, инструкциите, 
посочени в точка 2, буква в) трябва да 
гарантират, че предвидената употреба 
на продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, не води до 
превишаване на тези граници в храните 
и фуражите.

5. Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа 
вещество, за което са определени 
максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за храни и фуражи в 
съответствие с Регламент (ЕИО) № 
315/93, Регламент (ЕО) № 396/2005, 
Регламент (ЕО) № 470/2009 или 
Директива 2002/32/ЕО, инструкциите, 
посочени в точка 2, буква в) трябва да 
гарантират, че предвидената употреба 
на продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, не води до 
превишаване на тези граници в храните 
и фуражите. Когато продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, е разрешен за 
използване в биологичното селско 
стопанство съгласно Регламент (ЕО) 
№ 889/20081a, етикетът трябва да 
съдържа следния текст „разрешен в 
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биологичното земеделие в 
съответствие с Регламент (EО) № 
889/2008“.

__________________

1a Регламент (ЕО) № 889/2008 на 
Комисията от 5 септември 2008 г. за 
определяне на подробни правила за 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 834/2007 на Съвета относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти по отношение на 
биологичното производство, 
етикетирането и контрола (ОВ 
L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

Обосновка

За да се подобри информацията за крайния потребител, е необходимо продуктите, 
разрешени в биологичното земеделие, да бъдат подходящо етикетирани.

Изменение 122

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част І – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. 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 
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за тяхната употреба в органичното 
земеделие, се посочва че те „не са 
разрешени в биологичното земеделие в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 834/2007“. 

Изменение 123

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част ІІ – 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 (P2O5) или повече 
(„фосфорен тор“):

а) тогава следва ясно да се посочи 
реалното съдържание на кадмий (Cd) 
в mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), 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 
(P2O5).

Изменение 124

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) pH
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Обосновка

pH на торовете е важен показател, за да могат земеделските производители да 
адаптират своето производство въз основа на вида на почвата и използваните 
култури.

Изменение 125

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част ІІ – ПФК 1(В) (І) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Продукти за наторяване, 
които съдържат по-малко от 5 ppm 
от следните елементи: кадмий, 
арсен, олово, хром VI и живак, имат 
право да използват видима „зелена“ 
екомаркировка в своята опаковка и 
етикет. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 за 
допълнение на настоящия Регламент 
за изготвяне на технически 
стандарти за този етикет.

Обосновка

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Изменение 126

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част ІІ – ПФК 1(В) (І) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато продуктът за 
наторяване, маркиран с 



AD\1126962BG.docx 69/72 PE597.640v02-00

BG

маркировката „СЕ“, има общо 
съдържание на фосфор (P) от 5% от 
масата еквивалент на фосфорен 
пентаоксид (P2O5) или повече 
(„фосфорен тор“):

а) тогава следва ясно да се посочи 
реалното съдържание на кадмий (Cd) 
в mg/kg фосфорен пентаоксид (P2O5), 
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 
(P2O5).

Изменение 127

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количество:  ± 5% относително 
отклонение от обявената стойност

Количество: ± 3% относително 
отклонение от обявената стойност

Обосновка

Относителното отклонение от ± 5% от обявената стойност за количество е твърде 
високо. 

Изменение 128

Предложение за регламент
Приложение ІV – част І – параграф 1 – алиниея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ферментационни продукти от 
енергийни култури, както е определено 
в КСМ 4,

б) ферментационни продукти от 
енергийни култури и биоотпадъци на 
растителна основа, както е определено 
в КСМ 4,
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Обосновка

Както се предлага за КСМ 4 и КСМ 6, за ферментационни продукти от отпадъци от 
селскостопански хранителни продукти (приложение IV, модул А) следва да се прилага 
вътрешен производствен контрол. Това изменение привежда разпоредбите в 
съответствие с промените, въведени по приложение II.
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