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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Produsele fertilizante sunt utilizate pentru hrănirea plantelor și pentru a favoriza creșterea 
acestora, în special în agricultură. Acesta pot fi împărțite în două grupuri mari: îngrășăminte, 
care furnizează plantelor nutrienți, și alte produse care au ca funcție principală stimularea 
creșterii plantelor prin alte mijloace. Întrucât populația la nivel mondial continuă să crească, 
îngrășămintele oferă beneficii esențiale, în special datorită randamentului crescut al culturilor. 
Totuși, utilizarea îngrășămintelor ridică unele probleme din punctul de vedere al mediului, al 
sănătății publice și al siguranței alimentare. 

Conform estimărilor Comisiei, sectorul produselor fertilizante înregistrează o cifră de afaceri 
anuală cuprinsă între 20 și 25 de miliarde de euro și asigură aproximativ 100 000 de locuri de 
muncă; IMM-urile reprezintă 90 % din întreprinderi. Un studiu intern, publicat în 2015, a 
evidențiat, de asemenea, faptul că în majoritatea statelor membre ale UE, îngrășămintele 
reprezintă aproximativ 10 % din costurile fermierilor, deși valoarea se poate ridica la 20 % în 
Irlanda și poate scădea până la 3,6 % în Malta.

Cadrul juridic actual

Regulamentul din 2003 privind îngrășămintele [Regulamentul (CE) nr. 2003/2003] definește 
diferite tipuri de îngrășăminte, care au fost aprobate ca „îngrășăminte CE” și pot circula liber 
pe piața UE. Deși actualul regulament vizează diferite tipuri de îngrășăminte, „îngrășăminte 
CE” din prezent sunt, în esență, îngrășăminte convenționale și minerale obținute din materii 
prime principale, unele dintre acestea presupunând procese de producție cu consum intensiv 
de energie și emisii ridicate de CO2. În plus, regulamentul nu include limite pentru conținutul 
de metale grele și alți contaminanți, precum agenți patogeni și impurități fizice. 

În martie 2016, Comisia a prezentat o propunere legislativă referitoare la produsele 
fertilizante, ca parte a pachetului privind economia circulară. Propunerea vizează o gamă mai 
extinsă de produse fertilizante (inclusiv cele fabricate din materii prime secundare) și, 
totodată, stabilește limite pentru metalele grele și contaminanții prezenți în produsele 
fertilizante. 

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea prezentată de Comisie, întrucât aceasta va permite accesul 
tuturor îngrășămintelor pe piața internă și pune în practică principiile economiei circulare. De 
asemenea, raportoarea consideră că introducerea în legislația UE a tuturor tipurilor de produse 
fertilizante, și nu numai a celor minerale, reprezintă un pas înainte extrem de util. Acest lucru 
va contribui la crearea unei piețe interne mai profunde și va contribui la consolidarea 
investițiilor IMM-urilor în economia circulară. 

Totuși, la fel de important este să se stabilească obiective realiste și realizabile, pentru a se 
asigura faptul că limitele și cerințele pot fi respectate. Ar trebui să se acorde prioritate 
protejării sănătății oamenilor și a animalelor, precum și protecției mediului, aspecte care însă 
ar trebui să fie în echilibru cu impactul socioeconomic pe care l-ar putea avea aceste măsuri. 
În plus, este important să se garanteze securitatea alimentară și să se asigure faptul că 
aprovizionarea cu alimente poate răspunde în continuare cererilor unei populații aflate într-o 
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creștere constantă. Noile norme ar trebui să aibă un puternic fundament științific și să se 
bazeze pe evaluări solide ale riscului, și nu doar pe principiul precauției, care ar putea 
conduce la restricții nejustificate și la interdicții injuste pentru unele produse pe piața internă. 
Nu ar trebui stabilite cerințe nerealiste din punct de vedere tehnic dacă nu există date 
științifice solide care să arate că mediul sau sănătatea oamenilor sau a animalelor sunt puse în 
pericol. Aceasta este abordarea care a fost adoptată de către raportoare cu privire la propunere 
și, în special, cu privire la chestiunea contaminanților. 

Dintre contaminanți, este cu precădere importantă problema cadmiului (Cd). Cadmiul, prezent 
preponderent în îngrășămintele fosfatice minerale, generează preocupări deosebite întrucât se 
poate acumula în sol, poate fi transferat în produsele alimentare și ar putea conduce la efecte 
adverse asupra sănătății, a biodiversității solului și a calității apelor subterane, fără a aduce 
beneficii plantelor. Conținutul de cadmiu din îngrășămintele fosfatice depinde de fosforitul 
utilizat, deoarece este prezent în acesta și nu este eliminat nici după procesul de producție. 
Conținutul de cadmiu din fosforite variază între sub 10 mg Cd/kg fosfor (P2O5) și 200 mg/kg, 
în funcție de locul de extracție. Propunerea Comisiei introduce o reducere treptată a nivelului 
maxim al impurității metalice de la 60 mg Cd/kg P2O5 la 40 mg Cd/k după trei ani și la 20 mg 
Cd/kg după 12 ani. Acestea ar fi cele mai restrictive limite la nivel mondial: Japonia, 
Australia, California și Noua Zeelandă au limite mai ridicate pentru Cd, în timp ce în UE, în 
prezent, nu există limite.

În UE, produsele fertilizante sunt produse prin utilizarea unei varietăți extinse de metode 
introduse cu mult timp în urmă, iar multe dintre acestea sunt pe deplin conforme cu principiile 
economiei circulare. Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că aceste metode de 
producție pot fi menținute și că nu sunt instituite norme incompatibile cu acestea. 

În plus, raportoarea se angajează să asigure armonizarea între normele aplicabile diferitelor 
categorii de îngrășăminte, pentru a garanta faptul că fermierii au la dispoziție produse de 
înaltă calitate și mult mai multe opțiuni. 

Unii fertilizanți, definiți ca produse „cu dublă utilizare”, sunt fabricați din aceiași compuși 
chimici ca și produsele de protecție a plantelor. În propunerea Comisiei nu există nicio 
referire la aceste produse, fapt care ar trebui corectat, pentru a se asigura o distincție clară 
între cele două categorii, care au caracteristici diferite. 

De asemenea, Comisia propune excluderea fertilizanților și biostimulatorilor organici organo-
minerali produși din subproduse de origine animală din domeniul de aplicare a prezentului 
regulament. În plus, singurele subproduse de origine animală care ar putea fi comercializate 
cu marcaj CE sunt cele care au ajuns la așa-numitul „punct final”, pentru a evita utilizarea 
frauduloasă a subproduselor de origine animală ca furaje. Totuși, subprodusele de origine 
animală care nu au ajuns la punctul final trebuie să respecte cerințe foarte stricte și, prin 
urmare, ar trebui ca și aceste subproduse de origine animală să poată fi comercializate la 
nivelul UE. 

Pe lângă aceste aspecte, ar trebui aduse îmbunătățiri mai multor termeni și definiții, pentru a 
reflecta mai bine progresul tehnologic, în special în ceea ce privește produsele inovatoare, 
precum biostimulatorii. 

De asemenea, este nevoie să se asigure furnizarea de informații mai clare către fermieri și 
consumatori. Acest lucru ar trebui să se realizeze prin precizarea nutrienților aflați într-un 
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anumit îngrășământ mineral și prin îmbunătățirea cerințelor generale privind etichetarea, 
specificate în anexa III. Fermierii și consumatorii ar putea astfel să optimizeze utilizarea 
îngrășămintelor și, astfel, să reducă impactul acestor produse asupra mediului. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a normelor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor fertilizante 
cu marcaj CE și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și 
(CE) nr. 1107/2009

de stabilire a normelor privind punerea la 
dispoziție pe piață a produselor fertilizante 
cu marcaj CE și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și 
(CE) nr. 1107/2009 și a Directivei 
91/676/CEE

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Justificare

Este esențial să se facă o legătură între comerțul cu îngrășăminte și utilizarea acestora, cu 
alte cuvinte, între prezentul regulament și directiva privind nitrații. Dacă comerțul și 
utilizarea sunt separate în totalitate, prezentul regulament riscă să nu-și îndeplinească 
obiectivul, deoarece în acest caz, statele membre sau regiunile ar putea, folosind normele 
privind utilizarea îngrășămintelor, să împiedice utilizarea în practică a anumitor 
îngrășăminte, precum compostul produs din deșeuri organice.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile pentru introducerea 
îngrășămintelor pe piața internă au fost 
doar parțial armonizate prin Regulamentul 
(CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului15, care acoperă 
aproape exclusiv îngrășămintele obținute 
prin extracție sau din substanțe 
anorganice, prin procedee chimice. Este, 
de asemenea, necesar să se utilizeze 
materiale reciclate sau materiale organice 
în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite 
condiții armonizate pentru îngrășămintele
produse din aceste materii reciclate sau 
organice disponibile pe întreaga piață 
internă, pentru a oferi un stimulent 
important pentru continuarea utilizării lor. 
Domeniul de aplicare al armonizării ar 
trebui, prin urmare, să fie extins pentru a 
include materiile reciclate și organice.

(1) Condițiile pentru introducerea 
îngrășămintelor pe piața internă au fost 
doar parțial armonizate prin Regulamentul 
(CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului15, care acoperă 
aproape exclusiv îngrășămintele din 
substanțe anorganice obținute prin 
extracție sau prin procedee chimice. Este, 
de asemenea, necesar să se utilizeze 
materiale reciclate sau materiale organice 
în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite 
condiții armonizate pentru punerea la 
dispoziție pe întreaga piață internă a 
îngrășămintelor produse din aceste materii 
reciclate sau organice, pentru a oferi un 
stimulent important pentru continuarea 
utilizării lor. Promovarea utilizării sporite 
a nutrienților reciclați ar contribui și mai 
mult la economia circulară și ar permite o 
utilizare globală a nutrienților mai 
eficientă din punctul de vedere al 
resurselor, reducând, în același timp, 
dependența UE față de nutrienții din țări 
terțe. Domeniul de aplicare al armonizării 
ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a 
include materiile reciclate și organice.

__________________ __________________

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 octombrie 2003 privind 
îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 
1).

15 Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 octombrie 2003 privind 
îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 
1).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament ar trebui să 
promoveze obiectivele economiei 
circulare, garantând în același timp 
securitatea aprovizionării fermierilor cu 
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îngrășăminte cu un nivel ridicat de 
eficiență. Comisia Europeană ar trebui să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare a 
punerii în aplicare a prezentului 
regulament până la ... [JO: a se introduce 
data: cinci ani de la intrarea sa în 
vigoare].

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Contaminanții din produsele 
fertilizante, cum ar fi cadmiul, pot prezenta
riscuri pentru sănătatea oamenilor și 
sănătatea animală și pentru mediu, 
deoarece se acumulează în mediul 
înconjurător și intră în lanțul alimentar. 
Prezența acestora ar trebui să fie limitată în 
astfel de produse. În plus, impuritățile din 
produsele fertilizante cu marcaj CE 
obținute din deșeuri biologice, în special 
polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să 
fie evitate sau limitate, în măsura în care 
acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, prin detectarea unor astfel de 
impurități, în deșeurile biologice colectate 
separat, înainte de prelucrare.

(8) Contaminanții din produsele 
fertilizante cu marcaj CE, cum ar fi 
cadmiul, prezintă riscuri pentru sănătatea 
oamenilor și sănătatea animală și pentru 
mediu, deoarece se acumulează în mediul 
înconjurător și intră în lanțul alimentar. 
Mai multe state membre impun deja 
niveluri de contaminanți pentru cadmiu, 
din cauza riscului pe care îl prezintă 
cadmiul pentru sănătatea oamenilor și 
sănătatea animală și pentru mediu. 
Prezența acestora ar trebui să fie limitată în 
astfel de produse. În plus, impuritățile din 
produsele fertilizante cu marcaj CE 
obținute din deșeuri biologice, în special 
polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să 
fie evitate sau limitate, în măsura în care 
acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, prin detectarea unor astfel de 
impurități, în deșeurile biologice colectate 
separat, înainte de prelucrare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre care au deja 
valori-limită naționale mai stricte în ceea 
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ce privește prezența cadmiului în 
îngrășăminte ar trebui să poată menține 
aceste valori-limită până când restul 
Uniunii ajunge la un nivel echivalent de 
ambiție. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Ar trebui introdusă în întreaga 
Uniune o cerință de etichetare a 
conținutului de cadmiu din produsele 
fertilizante, pentru a arăta conținutul real 
de cadmiu (Cd) în mg/kg de pentaoxid de 
fosfor (P205). Aceasta ar putea lua forma 
unei etichete clar vizibile, codificată prin 
culori și aplicată pe produs, astfel încât 
utilizatorii să poată ști imediat dacă 
folosesc un produs cu un conținut mai 
mare sau mai mic de cadmiu. Ar trebui să 
se poată introduce indicații speciale 
pentru produsele fertilizante care au 
conținut real de cadmiu mai mic sau egal 
cu 20mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a valorifica progresele 
tehnice în ceea ce privește posibila 
utilizare a subproduselor de origine 
animală, ar trebui extinsă și mai mult, 
fără întârzieri nejustificate, categoria de 
materii componente relevantă, pentru a 
include mai multe subproduse de origine 
animală. Categoria de materii 
componente extinsă ar putea contribui la 
crearea mai multor oportunități și a 
securității juridice pentru producători și 
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întreprinderi, valorificând potențialul de 
utilizare îmbunătățită a nutrienților din 
subproduse de origine animală, cum ar fi 
dejecțiile animaliere. Prin urmare, 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește adăugarea, fără întârzieri 
nejustificate, a anumitor subproduse de 
origine animală la anumite categorii de 
materii componente.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) În cazul subproduselor de origine 
animală folosite deja la scară largă în 
statele membre pentru producerea 
îngrășămintelor, precum dejecțiile 
animaliere procesate, punctul final ar 
trebui stabilit fără întârzieri nejustificate 
cel târziu până la ... [JO: a se introduce 
data: șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru anumite deșeuri recuperate 
în sensul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului20, 
a fost identificată o cerere pe piață pentru a 
fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, 
anumite cerințe sunt necesare pentru 
deșeurile utilizate ca materiale de intrare în 
operația de recuperare, pentru procesele și 
tehnicile de tratare, precum și pentru 
produsele fertilizante care rezultă din 

(13) Pentru anumite deșeuri recuperate 
precum struvitul, cărbunele de lemn din 
biomasă și produsele pe bază de cenușă în 
sensul Directivei 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului20, 
a fost identificată o cerere pe piață pentru a 
fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, 
anumite cerințe sunt necesare pentru 
deșeurile utilizate ca materiale de intrare în 
operația de recuperare, pentru procesele și 
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operațiunea de recuperare, pentru a se 
garanta faptul că utilizarea acestor produse 
nu are efecte nocive asupra mediului sau a 
sănătății umane. Pentru produsele 
fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar 
trebui stabilite în prezentul regulament. 
Prin urmare, din momentul respectării 
tuturor cerințelor prezentului regulament, 
astfel de produse ar trebui să nu mai 
constituie deșeuri în sensul Directivei 
2008/98/CE.

tehnicile de tratare, precum și pentru 
produsele fertilizante care rezultă din 
operațiunea de recuperare, pentru a se 
garanta faptul că utilizarea acestor produse 
nu are efecte nocive asupra mediului sau a 
sănătății umane. Pentru produsele 
fertilizante cu marcaj CE, aceste cerințe ar 
trebui stabilite în prezentul regulament. 
Prin urmare, din momentul respectării 
tuturor cerințelor prezentului regulament, 
astfel de produse ar trebui să nu mai 
constituie deșeuri în sensul Directivei 
2008/98/CE. Pentru a valorifica evoluțiile 
tehnice și pentru a stimula în continuare 
inovațiile în recuperarea fluxurilor de 
deșeuri valoroase, Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) pentru a adăuga sau a extinde 
categoriile de materii componente 
relevante, astfel încât să includă mai 
multe deșeuri recuperate eligibile pentru 
utilizare în producția de produse 
fertilizante cu marcaj CE, precum 
struvitul, cărbunele de lemn din biomasă 
și produsele pe bază de cenușă. Evaluarea 
corespunzătoare și stabilirea cerințelor de 
prelucrare ar trebui să înceapă imediat 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

__________________ __________________

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, 
p. 3).

20 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, 
p. 3).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Anumite substanțe, amestecuri și 
microorganisme, denumite în mod obișnuit 

(15) Anumite substanțe, 
microorganisme și amestecuri ale 
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biostimulatori ai plantelor, nu constituie 
substanțe nutritive ca atare, dar, cu toate 
acestea, stimulează procesele nutriționale 
ale plantelor. În cazul în care aceste 
produse vizează exclusiv îmbunătățirea 
eficienței nutriționale a plantelor, toleranța
la stresul abiotic sau caracteristicile
calitative ale plantelor cultivate, ele sunt, 
prin natura lor, mai curând similare cu 
produsele fertilizante decât cu majoritatea 
categoriilor de produse de protecție a 
plantelor. Aceste produse ar trebui, prin 
urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE 
în conformitate cu prezentul regulament și 
să fie excluse din sfera de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului21.
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 ar trebui modificat în 
consecință.

acestora, denumite în mod obișnuit 
biostimulatori ai plantelor, nu constituie
neapărat substanțe nutritive, dar, cu toate 
acestea, stimulează vigoarea generală și 
procesele nutriționale ale plantelor. În 
cazul în care aceste produse vizează 
exclusiv îmbunătățirea eficienței 
nutriționale a plantelor, a disponibilității 
nutrienților, a toleranței la stresul abiotic, 
a caracteristicilor calitative ale plantelor, a 
degradării componentelor organice ale 
solului sau creșterea disponibilității 
nutrienților captați în sol sau rizosferă 
sau a producției, ele sunt, prin natura lor, 
mai curând similare cu produsele 
fertilizante decât cu majoritatea 
categoriilor de produse de protecție a 
plantelor. Aceste produse ar trebui, prin 
urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE 
în conformitate cu prezentul regulament și 
să fie excluse din sfera de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului21. 
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009 ar trebui modificat în 
consecință. 

_________________ _________________

21Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1).

21Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind introducerea 
pe piață a produselor fitosanitare și de 
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 
24.11.2009, p. 1).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament nu ar trebui să 
împiedice aplicarea legislației existente a 
Uniunii cu privire la aspectele de protecție 
a sănătății, a siguranței și a mediului care 
nu sunt reglementate de prezentul 

(17) Prezentul regulament nu ar trebui să 
împiedice aplicarea legislației existente a 
Uniunii cu privire la aspectele de protecție 
a sănătății, a siguranței și a mediului care 
nu sunt reglementate de prezentul 
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regulament. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebuie să se aplice fără a 
aduce atingere Directivei 86/278/CEE a 
Consiliului22, Directivei 89/391/CEE a 
Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 
1881/2006 al Comisiei26, Directivei 
2000/29/CE a Consiliului27, 
Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului28

și Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului29.

regulament. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebuie să se aplice fără a 
aduce atingere Directivei 86/278/CEE a 
Consiliului22, Directivei 91/676/CEE a 
Consiliului22a, Directivei 2000/60/CE a 
Consiliului22b, Directivei 89/391/CEE a 
Consiliului23, Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului24, Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului25, Regulamentului (CE) nr. 
1881/2006 al Comisiei26, Directivei 
2000/29/CE a Consiliului27, 
Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului28,
Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului29

și Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului29a.

__________________ __________________

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind protecția mediului, în 
special a solului, atunci când se utilizează 
nămoluri de epurare în agricultură (JO L 
181, 4.7.1986, p. 6).

22 Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1986 privind protecția mediului, în 
special a solului, atunci când se utilizează 
nămoluri de epurare în agricultură (JO L 
181, 4.7.1986, p. 6).

22a Directiva 91/676/CEE a Consiliului 
din 12 decembrie 1991 privind protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole (JO L 375, 
31.12.1991, p. 1).

22b Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1989 privind punerea în aplicare 
de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul 
de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

23 Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 
12 iunie 1989 privind punerea în aplicare 
de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii 
securității și sănătății lucrătorilor la locul 
de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH) (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
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25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a
amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

25 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al 
Comisiei din 19 decembrie 2006 de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru 
anumiți contaminanți din produsele 
alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

26 Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al 
Comisiei din 19 decembrie 2006 de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru 
anumiți contaminanți din produsele 
alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 
mai 2000 privind măsurile de protecție 
împotriva introducerii în Comunitate a 
unor organisme dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale și împotriva răspândirii 
lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 
1).

27 Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 
mai 2000 privind măsurile de protecție 
împotriva introducerii în Comunitate a 
unor organisme dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale și împotriva răspândirii 
lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 
1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind 
comercializarea și utilizarea precursorilor 
de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

28 Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind 
comercializarea și utilizarea precursorilor 
de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

29 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 octombrie 2014 privind prevenirea 
și gestionarea introducerii și răspândirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

29a Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice (JO L 189, 
20.7.2007, p. 1).

Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului privind produsele fertilizante urmărește doar 
funcționarea pieței interne și armonizarea parțială a condițiilor de introducere pe piață a 
produselor fertilizante cu marcaj CE care pot fi comercializate pe piața internă. Directiva 
privind nitrații, Directiva-cadru privind apa (200/60/CE) și Regulamentul (CE) nr. 834/2007 
al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice nu ar trebui să 
facă obiectul introducerii pe piață conform regulamentului privind produsele fertilizante.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Se înregistrează în prezent progrese 
tehnice promițătoare în domeniul reciclării 
deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului 
din nămolurile de epurare și producția de 
produse fertilizante din subproduse de 
origine animală, cum ar fi cărbunele 
biologic. Ar trebui să fie posibil ca 
produsele care conțin sau constau în aceste 
materii să acceseze piața internă fără 
întârzieri inutile în cazul în care procesele 
de fabricație au fost analizate din punct de 
vedere științific, iar cerințele procesului au 
fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest 
scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
ceea ce privește definirea unor categorii 
mai largi sau suplimentare de produse 
fertilizante sau materii componente 
eligibile pentru utilizarea în producția de 
astfel de produse. Pentru subprodusele de 
origine animală, categoria de materii 
componente ar trebui să fie extinsă sau 
adăugată numai în măsura în care a fost 
determinat un punct final din lanțul de 
producție în conformitate cu procedurile 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr.
1069/2009, întrucât subprodusele de 
origine animală pentru care nu a fost 
determinat un astfel de punct final sunt, 
în orice caz, excluse din domeniul de 
aplicare al prezentului regulament.

(55) Se înregistrează în prezent progrese 
tehnice promițătoare în domeniul reciclării 
deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului 
din nămolurile de epurare, îndeosebi a 
struvitului, producția de produse 
fertilizante din subproduse de origine 
animală, cum ar fi cărbunele biologic, și 
recuperarea fosforului după incinerare, 
în special din produsele pe bază de cenușă 
și având în vedere că aceste produse sunt 
deja autorizate în mai multe state membre 
în temeiul legislației naționale. Ar trebui 
să fie posibil ca produsele care conțin sau 
constau în aceste materii să acceseze piața 
internă fără întârzieri nejustificate în cazul 
în care procesele de fabricație au fost 
analizate din punct de vedere științific, iar 
cerințele procesului au fost stabilite la 
nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să 
îi fie delegată Comisiei competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din TFUE în ceea ce privește definirea 
unor categorii mai largi sau suplimentare 
de produse fertilizante sau materii 
componente eligibile pentru utilizarea în 
producția de astfel de produse. În special, 
ar trebui adoptat, fără întârzieri 
nejustificate după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, un act delegat 
care să adauge struvitul, cărbunele 
biologic și produsele pe bază de cenușă la 
categoriile de materii componente. Pentru 
subprodusele de origine animală, categoria 
de materii componente ar trebui să fie 
extinsă sau adăugată numai în măsura în 
care a fost determinat un punct final din 
lanțul de producție în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1069/2009.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În plus, ar trebui să existe 
posibilitatea de a reacționa imediat la noile 
constatări referitoare la condițiile în care 
produsele fertilizante cu marcaj CE sunt 
suficient de eficace și la noile evaluări ale 
riscurilor privind sănătatea oamenilor, a 
animalelor sau a plantelor, siguranța sau 
mediul. În acest scop, ar trebui să îi fie 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește modificarea 
cerințelor aplicabile diferitelor categorii de 
produse fertilizante cu marcaj CE.

(56) În plus, ar trebui să existe 
posibilitatea de a reacționa imediat la noile 
constatări referitoare la condițiile în care 
produsele fertilizante cu marcaj CE sunt 
suficient de eficace și la noile evaluări ale 
riscurilor privind sănătatea oamenilor, a 
animalelor sau a plantelor, siguranța sau 
mediul, luând în considerare evaluările 
efectuate de către autoritățile din statele 
membre sau în cooperare cu acestea. În 
acest scop, ar trebui să îi fie delegată 
Comisiei competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește modificarea cerințelor 
aplicabile diferitelor categorii de produse 
fertilizante cu marcaj CE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Ar trebui adoptate dispoziții care 
să permită utilizarea în continuare a 
produselor introduse pe piață în contextul 
recunoașterii reciproce în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a.

__________________

1a Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 9 iulie 2008 de stabilire a unor 
proceduri de aplicare a anumitor norme 
tehnice naționale pentru produsele 
comercializate în mod legal în alt stat 
membru și de abrogare a Deciziei nr. 
3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008, p. 21).
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Directiva 91/676/CEE;

Justificare

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.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Directiva 2000/60/CE;

Justificare

Domeniul de aplicare al Regulamentului privind produsele fertilizante urmărește doar 
funcționarea pieței interne și armonizarea parțială a condițiilor de introducere pe piață a 
produselor fertilizante cu marcaj CE care pot fi comercializate pe piața internă. Directiva-
cadru privind apa referitoare la apa de bună calitate în Europa (2000/60/CE) nu ar trebui să 
facă obiectul introducerii pe piață conform regulamentului privind produsele fertilizante.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) Regulamentul (CE) nr. 834/2007.
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Justificare

Este important să se recunoască agricultura ecologică și particularitățile sale în domeniul de 
aplicare al Regulamentului privind îngrășămintele.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „produs fertilizant” înseamnă o 
substanță, un amestec, un microorganism 
sau orice alt material, aplicat sau care 
urmează să fie aplicat, ca atare sau 
amestecat cu alt material, pe plante sau pe 
rizosfera plantelor în scopul de a le furniza 
plantelor nutrienți sau de a le îmbunătăți 
eficiența nutrițională;

(1) „produs fertilizant” înseamnă o 
substanță, un amestec, un microorganism 
sau orice alt material aplicat sau care 
urmează să fie aplicat, ca atare sau 
amestecat cu alt material, pe ciuperci sau 
pe micosfera lor sau pe plante în orice 
stadiu de creștere, inclusiv pe semințe, 
și/sau pe rizosfera plantelor în scopul de a 
le furniza plantelor sau ciupercilor 
nutrienți sau de a le îmbunătăți condițiile 
fizice sau biologice sau vigoarea generală, 
producția și calitatea prin mărirea 
eficienței lor nutriționale, inclusiv prin 
creșterea capacității plantei de a absorbi 
nutrienții din filosferă (cu excepția 
produselor de protecție a plantelor care 
fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 
1107/2009).

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu împiedică punerea la 
dispoziție pe piață a produselor fertilizante 
care sunt conforme cu prezentul 
regulament.

Statele membre nu împiedică punerea la 
dispoziție pe piață a produselor fertilizante 
cu marcajul CE care sunt conforme cu 
prezentul regulament, din motive legate de 
compoziție, etichetare sau alte dispoziții 
cuprinse în prezentul regulament. În ceea 
ce privește utilizarea produselor 
fertilizante cu marcaj CE, statele membre 
pot menține sau adopta dispoziții 
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naționale în scopul protejării sănătății 
umane și a mediului. Totuși, aceste 
dispoziții nu pot impune modificarea 
produselor fertilizante cu marcaj CE care 
sunt în conformitate cu prezentul 
regulament. De asemenea, aceste 
dispoziții nu influențează condițiile 
privind punerea la dispoziție pe piață a 
produselor respective.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Odată cu publicarea prezentului 
regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, Comisia publică un document 
cu orientări care să ofere claritate și 
exemple producătorilor și autorităților de 
supraveghere a pieței în privința modului 
în care trebuie să arate eticheta. Acest 
document cu orientări specifică și alte 
informații relevante, după cum se 
menționează în anexa III partea 1 
punctul 2.

Justificare

Pentru a oferi informații clare fermierilor și pentru a evita aplicarea incorectă a 
îngrășămintelor cu consecințe negative pentru mediu, Comisia Europeană ar trebui să 
stabilească într-un document cu orientări cerințe concrete și aspecte vizuale ale etichetelor 
îngrășămintelor minerale.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară, pe 
suport de hârtie sau în format electronic, 

9. Producătorii, în urma unei cereri 
din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia toate 
informațiile și documentația necesară, pe 
suport de hârtie sau în format electronic, 
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pentru a demonstra conformitatea 
produsului fertilizant cu marcaj CE cu 
prezentul regulament, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele 
fertilizante cu marcaj CE pe care le-au 
introdus pe piață.

pentru a demonstra conformitatea 
produsului fertilizant cu marcaj CE cu 
prezentul regulament, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de produsele 
fertilizante cu marcaj CE pe care le-au 
introdus pe piață.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îngrășăminte anorganice solide 
simple sau compuse pe bază de nitrat de 
amoniu și cu un conținut ridicat de azot, 
astfel cum se specifică în anexa I, în 
categoria funcțională de produse 1 
(C)(I)(a)(i-ii)(A);

(a) îngrășăminte minerale solide 
simple sau compuse pe bază de nitrat de 
amoniu și cu un conținut ridicat de azot, 
astfel cum se specifică în anexa I, în 
categoria funcțională de produse 1 
(C)(I)(a)(i-ii)(A);

(Această modificare a termenului 
„îngrășământ anorganic” în „îngrășământ 
mineral” se aplică în tot textul; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în urma unei cereri motivate din 
partea unei autorități naționale competente, 
să îi furnizeze autorității respective toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului fertilizant cu marcaj CE;

(b) în urma unei cereri din partea unei 
autorități naționale competente, să îi 
furnizeze autorității respective toate 
informațiile și documentația necesară 
pentru a demonstra conformitatea 
produsului fertilizant cu marcaj CE;
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Distribuitorii, la cererea motivată a 
unei autorități naționale competente, îi 
furnizează acesteia toate informațiile și 
documentația necesară, pe suport de hârtie 
sau în format electronic, pentru a 
demonstra conformitatea produsului 
fertilizant cu marcaj CE. Aceștia 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele fertilizante cu 
marcaj CE pe care le-au comercializat.

5. Distribuitorii, la cererea unei 
autorități naționale competente, îi 
furnizează acesteia toate informațiile și 
documentația necesară, pe suport de hârtie 
sau în format electronic, pentru a 
demonstra conformitatea produsului 
fertilizant cu marcaj CE. Aceștia 
cooperează cu autoritatea respectivă, la 
cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
întreprinsă pentru eliminarea riscurilor 
prezentate de produsele fertilizante cu 
marcaj CE pe care le-au comercializat.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un produs fertilizant cu marcaj 
CE care a fost supus unei operațiuni de 
recuperare și care îndeplinește cerințele 
prevăzute în prezentul regulament este 
considerat conform cu condițiile prevăzute 
la articolul 6 alineatul (1) din Directiva
2008/98/CE și, prin urmare, se consideră 
că a încetat să mai fie deșeu.

(1) În cazul în care un material care a 
fost deșeu a fost supus unei operațiuni de 
recuperare în conformitate cu prezentul 
regulament și un produs fertilizant cu 
marcaj CE conține sau constă din 
materialul respectiv, materialul este 
considerat conform cu condițiile prevăzute 
la articolul 6 alineatul (1) din 
Directiva 2008/98/CE și, prin urmare, se 
consideră că a încetat să mai fie deșeu din 
momentul în care este întocmită 
declarația UE de conformitate.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un organism care aparține unei asociații de 
întreprinderi sau unei federații profesionale 
care reprezintă întreprinderile implicate în 
proiectarea, fabricarea, furnizarea sau 
utilizarea produselor fertilizante care 
poartă marcajul CE pe care le evaluează 
poate fi considerat a fi un astfel de 
organism, cu condiția să se demonstreze 
că este independent și că nu există 
conflicte de interese.

Un organism care aparține unei asociații de 
întreprinderi sau unei federații profesionale 
care reprezintă întreprinderile implicate în 
proiectarea, fabricarea, furnizarea sau 
utilizarea produselor fertilizante care 
poartă marcajul CE pe care le evaluează nu 
poate fi considerat a fi un astfel de 
organism.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului cu funcții 
superioare de conducere al acestora și a 
personalului responsabil de îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității 
trebuie să fie garantată.

Imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului cu funcții 
superioare de conducere al acestora și a 
personalului responsabil de îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității 
trebuie să fie garantată. Se asigură 
protecție adecvată pentru angajații care 
raportează încălcări comise în cadrul 
organismelor de evaluare a conformității, 
cel puțin împotriva represaliilor, 
discriminării sau oricărui alt tip de 
tratament inechitabil.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Organismele notificate le 
furnizează celorlalte organisme notificate 
în conformitate cu prezentul regulament 
care îndeplinesc activități similare de 
evaluare a conformității, vizând aceleași 
produse fertilizante cu marcaj CE, 

2. Fără a aduce atingere normelor 
existente ale UE privind protecția datelor 
și confidențialitatea informațiilor 
comerciale și nici protecției testelor și 
studiilor prezentate pentru evaluarea 
conformității, organismele notificate le 
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informații relevante privind aspecte legate 
de rezultatele negative ale evaluărilor 
conformității și, la cerere, rezultatele 
pozitive ale evaluărilor conformității.

furnizează celorlalte organisme notificate 
în conformitate cu prezentul regulament 
care îndeplinesc activități similare de 
evaluare a conformității, vizând aceleași 
produse fertilizante cu marcaj CE, 
informații relevante privind aspecte legate 
de rezultatele negative ale evaluărilor 
conformității și, la cerere, rezultatele 
pozitive ale evaluărilor conformității.

Justificare

Fără această adăugire, articolul 33 alineatul (2) ar sugera că organismele notificate pot 
partaja datele solicitanților între ele fără restricții, ceea ce ar putea afecta protecția datelor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, 
în vederea adaptării acestora la progresul 
tehnic și a facilitării accesului la piața 
internă și a liberei circulații a produselor 
fertilizante cu marcaj CE:

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 43 pentru a modifica anexele I-IV, 
în vederea adaptării acestora la progresul 
tehnic, îndeosebi în ceea ce privește 
producția de îngrășăminte din subproduse 
de origine animală și produse provenite 
din recuperarea deșeurilor sau care sunt 
folosite de producători ca subproduse sau 
coproduse provenite din alte procese 
industriale și/sau agricole, precum și 
produsele reciclate, luând în considerare 
produse și materiale deja autorizate în 
state membre, și în vederea facilitării 
accesului la piața internă și a liberei 
circulații a produselor fertilizante cu 
marcaj CE:
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) care sunt susceptibile de a face 
obiectul unor schimburi comerciale 
semnificative pe piața internă și

(a) care au potențialul de a face 
obiectul unor schimburi comerciale 
semnificative pe piața internă și 

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără întârzieri nejustificate după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia adoptă, în 
conformitate cu alineatul (1), un act 
delegat de modificare a categoriilor de 
materii componente prevăzute în 
anexa II, în special pentru a adăuga 
subprodusele de origine animală, 
struvitul, cărbunele biologic și produsele 
pe bază de cenușă la aceste categorii de 
materii componente, precum și pentru a 
stabili cerințele pentru includerea acestor 
produse în categoriile respective. Comisia 
ține seama în mod specific de progresele 
tehnologice în domeniul recuperării 
nutrienților.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Până la [OJ: a se introduce data: 
șase luni de la data publicării prezentului 
regulament], Comisia adoptă un act 
delegat în conformitate cu alineatul (1) 
pentru a modifica anexa II în vederea 
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introducerii punctelor finale din lanțul de 
producție care au fost stabilite în 
conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al 
doilea paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 1069/2009, în ceea ce privește 
subprodusele de origine animală 
enumerate în CMC11 din prezentul 
regulament.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele microorganismului; (a) numele microorganismului, la nivel 
de tulpină;

Justificare

Diferitele tulpini ale acelorași specii pot avea proprietăți extrem de diferite.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) relația taxonomică cu speciile de 
microorganisme care îndeplinesc cerințele 
de prezumție recunoscută de siguranță 
stabilite de Agenția Europeană pentru 
Siguranța Alimentară;

(d) relația taxonomică cu speciile de 
microorganisme care îndeplinesc cerințele 
de prezumție recunoscută de siguranță 
stabilite de Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 43 în ceea ce privește stabilirea 



AD\1126962RO.docx 25/67 PE597.640v02-00

RO

cerințelor pentru evaluarea siguranței 
noilor microorganisme în sensul 
alineatului (2). Primul dintre respectivele 
acte delegate este prezentat Parlamentului 
European și Consiliului cel târziu la ... 
[JO: a se introduce data: un an de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Justificare

Există numeroase posibilități de inovare și dezvoltare pentru utilizarea microorganismelor în 
produsele fertilizante. Prin urmare, este important să se asigure că prezentul regulament, în 
măsura în care este posibil, permite dezvoltarea și inovarea în acest domeniu. Facilitarea 
includerii mai multor microorganisme în prezentul regulament este un pas important în acest 
sens.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În ceea ce privește partea II din 
anexa I, împuternicirea de a adopta acte 
delegate în conformitate cu alineatele (1) 
și (4) exclude adaptări ale limitelor pentru 
contaminanți specificate, cu excepția 
cazului în care sunt necesare noi limite 
pentru contaminanți ca urmare a 
adăugării unor noi materii componente în 
temeiul anexei II. Atunci când se stabilesc 
noi limite pentru contaminanți, aceste 
limite se aplică numai noilor materii 
componente adăugate.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. Comisia revizuiește anexa I partea 
II până la ... [JO: a se introduce data: 
zece ani de la intrarea în vigoare a 
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prezentului regulament] sau în cazul în 
care există orice noi informații științifice 
relevante disponibile cu privire la 
toxicitatea și la efectele cancerigene ale 
contaminanților relevanți sau cu privire la 
noile evoluții tehnologice și inovări în 
domeniul producției și utilizării 
produselor fertilizante.

Justificare

Cerințele legate de contaminanți ale categoriilor de funcții ale produselor sunt exceptate de 
la aplicarea competențelor delegate Comisiei Europene și sunt revizuite prin procedura 
legislativă ordinară, având în vedere că unul dintre obiectivele noului regulament este să 
abordeze problemele de mediu legate de contaminarea de către îngrășămintele cu marcaj CE 
a solului, a apelor interioare, a apelor marine și, în cele din urmă, a alimentelor, devenind un 
motiv primar de îngrijorare cu privire la sănătatea umană.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 45 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) la alineatul (2), se introduce 
următorul paragraf după primul 
paragraf:

„Pentru produsele derivate care intră în 
domeniul de aplicare al articolului 32 și 
care sunt folosite la scară largă în statele 
membre pentru producția de 
îngrășăminte, Comisia stabilește un astfel 
de punct final până la [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data: șase luni 
de la data publicării Regulamentului 
privind îngrășămintele]”.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
Articolul 3 – alineatul 34 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) „34. «biostimulator al plantelor» 
înseamnă un produs care stimulează 
procesele nutriționale ale plantelor 
independent de conținutul de nutrienți al 
produsului, cu singurul scop de a 
îmbunătăți una sau mai multe dintre 
următoarele caracteristici ale plantei:

(3) „34. «biostimulator al plantelor» 
înseamnă un produs care conține orice 
substanță sau microorganism care 
stimulează procesele nutriționale ale 
plantelor independent de conținutul său de 
nutrienți sau orice combinație de astfel de 
substanțe și/sau microorganisme, cu 
singurul scop de a îmbunătăți una sau mai 
multe dintre următoarele caracteristici ale 
plantei sau ale rizosferei plantei: 

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
Articolul 3 – punctul 34 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) degradarea materiei organice din 
sol;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009
Articolul 3 – punctul 34 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) creșterea disponibilității 
nutrienților captați în sol sau în rizosferă.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 46 a (nou)
Directiva 91/676/CEE;
Articolul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Modificarea Directivei 91/676/CEE

Articolul 2 litera (g) din Directiva 
91/676/CEE se înlocuiește cu următorul 
text:

„(g) «gunoi de grajd»: înseamnă dejecții 
animaliere sau un amestec de paie și de 
dejecții animaliere, chiar dacă au suferit o 
prelucrare, cu excepția cazului în care 
aceste produse au fost supuse unui proces 
de prelucrare în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și au 
atins o valoare de înlocuire a 
îngrășămintelor azotate de cel puțin 
90 %.”

Justificare

Este importantă crearea unei legături între prezentul regulament și Directiva privind nitrații.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 46 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;
Anexa V – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46b

Modificarea Regulamentului (CE) 
nr. 1907/2006

Punctul 12 din anexa V se înlocuiește cu 
următorul text:

„12. compost, biogaz și digestat.”

Justificare

În vederea sprijinirii inovării și dezvoltării în economia circulară, certitudinea în materie de 
reglementare este esențială. Următorul amendament propus consolidează răspândirea pe 
scară largă a practicilor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 
(REACH) în sensul că digestatul nu face obiectul înregistrării în temeiul regulamentului 
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respectiv.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 48 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre care au pus deja în 
aplicare o limită inferioară pentru 
conținutul de cadmiu (Cd) din 
îngrășămintele organo-minerale și 
anorganice, stabilită în anexa I partea II 
PFC 1 partea B punctul 3 litera (a) și 
PFC 1 partea C punctul I subpunctul 2 
litera (a), pot menține această limită mai 
strictă până când limita prevăzută la 
prezentul regulament este egală sau mai 
mică decât aceasta. Statele membre 
notifică astfel de măsuri naționale aflate 
în vigoare Comisiei până la ... [JO: a se 
introduce data: șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prin derogare de la prezentul 
articol al doilea paragraf, articolele 42 și 
45 se aplică de la ... [JO: a se introduce 
data: data intrării în vigoare a 
regulamentului].

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexa I – partea I – punctul 5 – litera A – subpunctul Ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ia. Inhibitori de denitrificare

Justificare

Este necesară introducerea inhibitorului de denitrificare în categoria „Aditivi agronomici”. 
Inhibitorii de denitrificare sunt substanțe fundamentale care urmăresc prevenirea poluării 
atmosferice prin reducerea formării de azot din produse precum gunoiul de grajd și 
biodigestatul.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un îngrășământ organic conține Un îngrășământ organic conține 

- carbon (C) și - carbon organic (Corg) și

- nutrienți - nutrienți

de origine exclusiv biologică, cu 
excluderea materialelor fosilizate sau 
încorporate în formațiuni geologice.

de origine exclusiv biologică, cum ar fi 
turba, inclusiv leonardit, lignit și 
substanțe obținute din acestea, dar cu 
excluderea altor materiale fosilizate sau 
încorporate în formațiuni geologice.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță 
uscată

- cadmiu (Cd) 1 mg/kg substanță 
uscată

Justificare

Având în vedere faptul că una dintre intențiile prezentului regulament este aceea de a reduce 
utilizarea îngrășămintelor organo-minerale și anorganice și de a crește utilizarea 
îngrășămintelor organice pe piața UE, este extrem de important să se urmărească reducerea 
pe cât posibil a acumulării de substanțe cancerigene precum cadmiul în solul arabil al UE. 
Din 2014, cadmiul se află pe lista substanțelor candidate, având în vedere cunoscuta sa 
clasificare cancerigenă ca C1A (substanțe cancerigene cunoscute pentru oameni) în temeiul 
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Regulamentului REACH.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- plumb (Pb) 120 mg/kg de substanță 
uscată și

- plumb (Pb) 20 mg/kg de substanță 
uscată și

Justificare

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

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg de 
substanță uscată

- biuret (C2H5N2O2) sub limita de 
detecție.

Justificare

Este necesar să se fixeze o limită scăzută pentru biuret (complex chimic prezent în uree), 
pentru a evita utilizările frauduloase de uree care, ca urmare a prețului său scăzut, ar putea 
fi utilizată ca substitut pentru materia organică.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) – punctul 3

Textul propus de Comisie
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3. Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant 
cu marcaj CE.

Amendamentul

3. În îngrășământul organic nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație 
mai mare decât limitele prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de 
analizat

Planuri de 
eșantionare

Limită

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absentă în 25 g sau 25ml

Escherichia coli sau 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 în 1 g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca 
fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie 
prezenți în 100 g sau 100 ml de îngrășământ organic.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A)(I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Produsul fertilizant cu marcaj CE 
conține cel puțin unul dintre următorii 
nutrienți declarați: azot (N), pentaoxid de 
fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A)(II) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Produsul fertilizant cu marcaj CE 
conține cel puțin unul dintre următorii 
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nutrienți declarați: azot (N), pentaoxid de 
fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 2% din masă azot (N) total, - 1 % din masă azot (N) total și/sau

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(A) (II) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1% din masă pentaoxid de fosfor 
(P2O5) total sau

- 0,5% din masă pentaoxid de fosfor 
(P2O5) total și/sau

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un îngrășământ organo-mineral 
este compus din: 

1. Un îngrășământ organo-mineral 
este compus din: 

– unul sau mai multe îngrășăminte 
anorganice, astfel cum se specifică la 
punctul privind CFP 1(C) de mai jos, și

– unul sau mai multe îngrășăminte 
minerale, astfel cum se specifică la punctul 
privind CFP 1(C) de mai jos, și

– un material care conține carbon 
(C) organic și

– unul sau mai multe materiale care 
conțin carbon organic (Corg) și

– nutrienți de origine exclusiv 
biologică, cu excluderea materialelor
fosilizate sau încorporate în formațiuni 
geologice.

– nutrienți de origine exclusiv 
biologică, cum ar fi turba, inclusiv 
leonardit, lignit și substanțe obținute din 
acestea, dar cu excluderea altor materiale
fosilizate sau încorporate în formațiuni 
geologice.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE are un conținut total de 
fosfor (P) mai mic de 5 % din masă 
echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 
mg/kg substanță uscată sau

(1) în cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE are un conținut total de 
fosfor (P) mai mic de 5 % din masă 
echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 
mg/kg substanță uscată sau

(2) în cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE are un conținut total de 
fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din 
masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 
(„îngrășământ fosfatic”):

(2) în cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE are un conținut total de 
fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din 
masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 
(„îngrășământ fosfatic”):

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data 
aplicării prezentului regulament]: 60 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5);

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data 
aplicării prezentului regulament]: 60 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5);

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament]: 40 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5) și

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament]: 40 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5) și

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc doisprezece ani de la data 
aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5);

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc nouă ani de la data 
aplicării prezentului regulament]: 20 mg/kg 
pentaoxid de fosfor (P2O5);

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) plumb (Pb) 120 mg/kg substanță 
uscată.

(e) plumb (Pb) 20 mg/kg substanță 
uscată.

Justificare

Plumbul se acumulează în organism și afectează cel mai grav dezvoltarea sistemului nervos 
central la bebeluși, la copii și la fetuși. Nu există un nivel tolerabil recomandabil, deoarece 
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nu există dovezi privind pragurile pentru o serie de efecte nocive asupra sănătății. Având în 
vedere preocuparea specială față de expunerea copiilor la plumb, este important să se 
reglementeze în mod strict sursele principale de hrană care conține plumb.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 4

Textul propus de Comisie

4. Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant 
cu marcaj CE.

Amendamentul

4. În îngrășământul organo-mineral nu trebuie să se găsească agenți patogeni în 
concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de
analizat

Planuri de 
eșantionare

Limită

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absentă în 25 g sau 25ml

Escherichia coli sau 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 în 1g sau 1ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca 
fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie 
prezenți în 100 g sau 100 ml de îngrășământ organo-mineral.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B) (I) – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Carbonul (C) organic este prezent 
în produsul fertilizant cu marcaj CE în 
proporție de cel puțin 3 % din masă.

3. Carbonul (C) organic este prezent 
în produsul fertilizant cu marcaj CE în 
proporție de cel puțin 1 % din masă.
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Amendamentul 61

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(B)(I) – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care produsul 
fertilizant cu marcaj CE conține mai 
mulți nutrienți, produsul trebuie să 
conțină următorii nutrienți declarați, în 
cantitățile minime precizate mai jos:

- 1,0 % din masă azot total, din care 
0,5 % din masa produsului fertilizant cu 
marcaj CE este (N) organic sau

- 1,0 % din masă pentaoxid de 
fosfor (P2O5) total sau

- 1,0 % din masă oxid de potasiu 
(K2O) total și

- 3,0 % din masă suma totală de 
nutrienți.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un îngrășământ anorganic este un 
îngrășământ care nu este organic sau 
organo-mineral.

Un îngrășământ mineral este un 
îngrășământ care conține nutrienți în formă 
mineralizată sau prelucrați într-o formă 
mineralizată. Cianamida de calciu, ureea 
și produsele sale de condensare și de 
asociere trebuie considerate produse cu 
conținut de nutrienți în formă 
mineralizată.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C) – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul total declarabil de azot provine 
din suma azotului amoniacal, a nitriților, 
a azotului ureic, a azotului din 
metilenuree, a azotului din izobutiliden-
diuree și a azotului din crotoniliden-
diuree. Conținutul declarabil de fosfor 
este dat de formula fosfatică P. Forme noi 
pot fi adăugate după o examinare 
științifică în conformitate cu articolul 42.

Justificare

Comisia Europeană propune ca conținutul total declarabil de nutrienți să includă, în mod 
automat, toate formele de nutrienți, chiar și pe cele care nu vor fi disponibile pentru plante. 
Numai nutrienții disponibili pentru plante ar trebui să fie declarați și etichetați, deoarece alte 
forme de azot și de fosfor nu au nicio contribuție dovedită la nutriția plantelor. În caz 
contrar, fermierii nu ar aplica cantitatea de nutrienți pentru culturi pe care ar trebui să o 
aplice în conformitate cu propunerea, și, prin urmare, ar fi induși în eroare de declarațiile 
privind conținutul total de nutrienți.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pentru a fi disponibili pentru 
plante, îngrășămintele fosfatice 
reglementate de prezentul regulament 
atinge cel puțin unul dintre următoarele 
niveluri minime de solubilitate:

- solubilitate în apă: nivelul minim 
de 40 % din P total sau

- solubilitate în citrat de amoniu 
neutru: nivelul minim de 75% din P total 
sau

- solubilitate în acid formic (doar 
pentru fosforit moale): nivelul minim de 
55 % din P total.
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C) (I) – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Conținutul declarat de azot total 
este dat de suma valorilor pentru azot 
amoniacal, azot nitric, azot ureic, azot din 
metilen uree, azot din izobutiliden diuree, 
azot din crotoniliden diuree și azot din 
cianamidă.

Justificare

Comisia Europeană propune ca conținutul total declarabil de nutrienți să includă, în mod 
automat, toate formele de nutrienți, chiar și pe cele care nu vor fi disponibile pentru plante. 
Numai nutrienții disponibili pentru plante ar trebui să fie declarați și etichetați, deoarece alte 
forme de azot și de fosfor nu au nicio contribuție dovedită la nutriția plantelor. În caz 
contrar, fermierii nu ar aplica cantitatea de nutrienți pentru culturi pe care ar trebui să o 
aplice în conformitate cu propunerea, și, prin urmare, ar fi induși în eroare de declarațiile 
privind conținutul total de nutrienți.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C) I – punctul 2 – litera a – subpunctul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc doisprezece ani de la 
data aplicării prezentului regulament]: 20 
mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

- începând de la [Oficiul pentru 
Publicații: a se introduce data: se nouă ani 
de la data aplicării prezentului regulament]: 
20 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C)(I) – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) plumb (Pb) 150 mg/kg substanță 
uscată,

(e) plumb (Pb) 20 mg/kg substanță 
uscată,
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Justificare

Plumbul se acumulează în organism și afectează cel mai grav dezvoltarea sistemului nervos 
central la bebeluși, la copii și la fetuși. Nu există un nivel tolerabil recomandabil, deoarece 
nu există dovezi privind pragurile pentru o serie de efecte nocive asupra sănătății. Având în 
vedere preocuparea specială față de expunerea copiilor la plumb, este important să se 
reglementeze în mod strict sursele principale de hrană care conține plumb.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C)(I) – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) arsen (As) 60 mg/kg substanță 
uscată

(f) arsen (As) 20 mg/kg substanță 
uscată

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 1(C)(II) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un îngrășământ anorganic cu 
oligoelemente este un îngrășământ 
anorganic care nu este un îngrășământ 
anorganic cu macroelemente și care este 
menit să furnizeze unul sau mai mulți 
dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt 
(Co), cupru (Cu), fier(Fe), mangan (Mn), 
molibden (Mo) sau zinc (Zn).

1. Un îngrășământ anorganic cu 
oligoelemente este un îngrășământ 
anorganic care nu este un îngrășământ 
anorganic cu macroelemente și care este 
menit să furnizeze unul sau mai mulți 
dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt 
(Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), 
molibden (Mo), seleniu (Se), siliciu (Si) 
sau zinc (Zn).

Justificare

Seleniul este folosit la iarbă, pentru a îmbunătăți nutriția animalelor. Siliciul este utilizat 
pentru hrănirea plantelor.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 1



PE597.640v02-00 40/67 AD\1126962RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță 
uscată,

- cadmiu (Cd) 1 mg/kg substanță 
uscată,

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- plumb (Pb) 200 mg/kg de substanță 
uscată și

- plumb (Pb) 20 mg/kg de substanță 
uscată și

Justificare

Plumbul se acumulează în organism și afectează cel mai grav dezvoltarea sistemului nervos 
central la bebeluși, la copii și la fetuși. Nu există un nivel tolerabil recomandabil, deoarece 
nu există dovezi privind pragurile pentru o serie de efecte nocive asupra sănătății. Având în 
vedere preocuparea specială față de expunerea copiilor la plumb, este important să se 
reglementeze în mod strict sursele principale de hrană care conține plumb.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 2 – liniuța 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

- arsen (As) 120 mg/kg substanță 
uscată

- arsen (As) 20 mg/kg substanță 
uscată

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un ameliorator de sol este un produs 
fertilizant cu marcaj CE care se adaugă 
solului în vederea menținerii, 
îmbunătățirii sau protejării proprietăților
fizice sau chimice, a structurii sau a 

Un ameliorator de sol este un material 
(inclusiv mulci) care se adaugă solului, in 
situ, în principal pentru a menține sau 
pentru a îmbunătăți proprietățile sale
fizice și care ar putea îmbunătăți 
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activității biologice a acestuia. proprietățile chimice și/sau biologice ori 
activitatea acestuia.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un ameliorator organic de sol este 
compus numai din materiale de origine 
exclusiv biologică, cu excluderea 
materialelor fosilizate sau încorporate în 
formațiuni geologice.

1. Un ameliorator organic de sol este 
compus numai din materiale de origine 
exclusiv biologică, cum ar fi turba, 
inclusiv leonarditul, lignitul și substanțele 
obținute din aceste materiale, dar cu 
excluderea altor materiale fosilizate sau 
încorporate în formațiuni geologice.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță 
uscată,

- cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță 
uscată,

Justificare

În scopul alinierii limitelor de contaminanți între amelioratorii organici de sol, 
amendamentele minerale bazice, substraturile de cultură și biostimulatorii plantelor, limita 
de cadmiu din toate categoriile menționate anterior ar trebui modificată de la 3 la 1,5 mg/kg.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- crom hexavalent (Cr VI) 2 mg/kg 
substanță uscată,

- crom hexavalent (Cr VI) 1 mg/kg 
substanță uscată,



PE597.640v02-00 42/67 AD\1126962RO.docx

RO

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- plumb (Pb) 120 mg/kg substanță 
uscată.

- plumb (Pb) 20 mg/kg substanță 
uscată.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(A) – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

(a) Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant 
cu marcaj CE.

Amendamentul

(a) În amelioratorul organic de sol nu trebuie să se găsească agenți patogeni în 
concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de 
analizat

Planuri de 
eșantionare

Limită

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absentă în 25 g sau 25ml

Escherichia coli sau 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 în 1g sau 1ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca 
fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie 
prezenți în 100 g sau 100 ml de ameliorator organic de sol.
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(B) – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un ameliorator anorganic de sol 
este un ameliorator de sol care nu este 
organic.

1. Un ameliorator anorganic de sol 
este un ameliorator de sol care nu este 
organic și include folii pentru mulcire. O 
folie biodegradabilă pentru mulcire este o 
folie dintr-un polimer biodegradabil, care 
respectă în special cerințele prevăzute la 
punctele 2a și 3 din CMC 10, anexa II, 
destinată plasării pe sol in situ, pentru a-i 
proteja structura, pentru a împiedica 
creșterea buruienilor, pentru a reduce 
pierderea umidității solului sau pentru a 
preveni eroziunea.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 3(B) – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- plumb (Pb) 150 mg/kg substanță 
uscată.

- plumb (Pb) 20 mg/kg substanță 
uscată.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un substrat de cultură este un 
material altul decât solul destinat utilizării 
ca substrat pentru dezvoltarea rădăcinii.

1. Un substrat de cultură este un 
material altul decât solul destinat creșterii, 
in situ, de plante și ciuperci.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
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Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță 
uscată,

- cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță 
uscată,

Justificare

În scopul alinierii limitelor de contaminanți între amelioratorii organici de sol, 
amendamentele minerale bazice, substraturile de cultură și biostimulatorii plantelor, limita 
de cadmiu din toate categoriile menționate anterior ar trebui modificată de la 3 la 1,5 mg/kg.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 2 – liniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

- plumb (Pb) 150 mg/kg substanță 
uscată.

- plumb (Pb) 20 mg/kg substanță 
uscată.

Justificare

Plumbul se acumulează în organism și afectează cel mai grav dezvoltarea sistemului nervos 
central la bebeluși, la copii și la fetuși. Nu există un nivel tolerabil recomandabil, deoarece 
nu există dovezi privind pragurile pentru o serie de efecte nocive asupra sănătății. Având în 
vedere preocuparea specială față de expunerea copiilor la plumb, este important să se 
reglementeze în mod strict sursele principale de hrană care conține plumb.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie

3. Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g de produs fertilizant 
cu marcaj CE.

Amendamentul

3. În substratul de cultură nu trebuie să se găsească agenți patogeni în concentrație 
mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganism de 
analizat

Planuri de 
eșantionare

Limită
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n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Absentă în 25 g sau 25ml

Escherichia coli sau 
Enterococcaceae

5 5 0 1000 în 1g sau 1 ml

unde n = numărul de probe de analizat

c = numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în CFU, poate fi între m și M

m = valoarea prag pentru numărul de bacterii, exprimat în CFU, care este considerată ca 
fiind satisfăcătoare

M = valoarea maximă a numărului de bacterii, exprimat în CFU

Paraziții Ascaris spp. și Toxocara spp. în orice stadiu de dezvoltare nu trebuie să fie prezenți 
în 100 g sau 100 ml de substrat de cultură.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un biostimulator al plantelor este 
un produs fertilizant cu marcaj CE care 
stimulează procesele de nutriție ale 
plantelor independent de conținutul nutritiv 
al produsului, cu unicul scop de a 
îmbunătăți una sau mai multe dintre 
caracteristicile următoare ale plantelor:

1. Un biostimulator al plantelor este 
un produs fertilizant cu marcaj CE care 
conține orice substanță sau 
microorganism care stimulează procesele 
de nutriție ale plantelor, independent de 
conținutul nutritiv al produsului, sau orice 
combinație de astfel de substanțe și/sau 
microorganisme, cu unicul scop de a 
îmbunătăți una sau mai multe dintre 
caracteristicile următoare ale plantelor sau 
ale rizosferei plantelor:

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CPF 6 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) degradarea materiei organice din 
sol; sau
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Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CPF 6 – paragraful 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) creșterea disponibilității 
nutrienților captați în sol sau în rizosferă.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cadmiu (Cd) 3 mg/kg substanță 
uscată,

- cadmiu (Cd) 1,5 mg/kg substanță 
uscată,

Justificare

În scopul alinierii limitelor de contaminanți între amelioratorii organici de sol, 
amendamentele minerale bazice, substraturile de cultură și biostimulatorii plantelor, limita 
de cadmiu din toate categoriile menționate anterior ar trebui modificată de la 3 la 1,5 mg/kg.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Biostimulatorul plantelor trebuie să 
aibă efectele menționate pe etichetă, pentru 
culturile specificate.

3. Biostimulatorul plantelor trebuie să 
aibă efectele menționate pe etichetă, pentru 
plantele specificate.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 3

Textul propus de Comisie

3. Salmonella spp. trebuie să fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de 
produs fertilizant cu marcaj CE.
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Amendamentul

3. În biostimulatorul microbian al plantelor nu trebuie să se găsească agenți patogeni 
în concentrație mai mare decât respectivele limite prezentate în tabelul de mai jos:

Microorganisme/toxinele
, metaboliții acestora

Planuri de 
eșantionare

Limită

n c

Salmonella spp. 5 0 Absentă în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli 5 0 Absentă în 1g sau 1ml

Listeria monocytogenes 5 0 Absentă în 25 g sau 25 ml

Vibrio spp. 5 0 Absent în 25 g sau 25 ml

Shigella spp. 5 0 Absentă în 25 g sau 25 ml

Staphyilococcus aureus 5 0 Absent în 25 g sau 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 CFU/g

Numărul de 
microorganisme 
anaerobe, cu excepția 
cazului în care 
biostimulatorul 
microbian este o bacterie 
aerobă

5 2 105 CFU/g sau ml

Numărul de drojdii și 
mucegaiuri, cu excepția 
cazului în care 
biostimulatorul 
microbian este o 
ciupercă

5 2 1000 CFU/g sau ml

unde n = numărul de unități care constituie proba; c = numărul de unități de probă care 
dau valori peste limita definită.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Escherichia coli trebuie să fie 
absentă dintr-un eșantion de 1 g sau de 1 
ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat
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Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Enterococcaceae nu trebuie să fie 
prezentă în cantitate mai mare de 10 
CFU/g de masă proaspătă din produsul 
fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Listeria monocytogenes trebuie să 
fie absentă dintr-un eșantion de 25 g sau 
de 25 ml de produs fertilizant cu marcaj 
CE.

eliminat

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Vibrio spp. trebuie să fie absentă 
dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de 
produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Shigella spp. trebuie să fie absentă 
dintr-un eșantion de 25 g sau de 25 ml de 

eliminat
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produs fertilizant cu marcaj CE.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Staphylococcus aureus trebuie să 
fie absent dintr-un eșantion de 1 g sau de 
1 ml de produs fertilizant cu marcaj CE.

eliminat

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Numărul de microorganisme 
aerobe nu trebuie să depășească 105

CFU/g sau ml de eșantion de produs 
fertilizant cu marcaj CE, cu excepția 
cazului în care biostimulatorul microbian 
este o bacterie aerobă.

eliminat

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

biostimulatorul trebuie să aibă un pH cu 
o valoare egală cu sau mai mare de 4.

eliminat

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Anexa I – partea II – CFP 6(A) – punctul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Termenul de valabilitate al 
biostimulatorului microbian al plantelor 
trebuie să fie de cel puțin 6 luni în 
condițiile de depozitare specificate pe 
etichetă.

eliminat

Justificare

Propunerea Comisiei de a impune o perioadă de valabilitate obligatorie a biostimulatorilor 
microbieni ai plantelor de șase luni ar implica riscul excluderii produselor eficiente cu o 
perioadă de valabilitate mai scăzută. Nu este important ca perioada de valabilitate a unui 
produs să fie reglementată aici, atât timp cât consumatorul produselor în cauză este informat 
în mod corespunzător. Prin urmare, ar trebui pusă în aplicare în schimb o cerință de 
etichetare.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un produs fertilizant cu marcaj CE 
poate să conțină plante, părți din plante sau 
extracte din plante care nu au suferit nicio 
altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare, 
centrifugare, presare, uscare, liofilizare sau 
extracție apoasă.

1. Un produs fertilizant cu marcaj CE 
poate să conțină plante, părți din plante sau 
extracte din plante care nu au suferit nicio 
altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare
grosieră, centrifugare, cernere, măcinare 
fină, presare, uscare, liofilizare, 
tamponare, extrudare, iradiere, tratare 
prin înghețare, igienizare prin utilizarea 
căldurii sau extracție apoasă sau care au 
suferit orice altă preparare sau prelucrare 
care nu determină ca substanța finală să 
facă obiectul înregistrării în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În sensul punctului (1), termenul 2. În sensul punctului 1, termenul 
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„plante” include algele și exclude 
cianobacteriile.

„plante” include algele, cu excepția 
cianobacteriilor care produc cianotoxine 
clasificate ca fiind periculoase în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008 privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a 
amestecurilor.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- care prelucrează numai materii 
prime menționate la punctul 1 de mai sus și

- care prelucrează numai materii 
prime menționate la punctul 1 de mai sus 
în linii de producție care sunt separate în 
mod clar de liniile de producție utilizate 
pentru prelucrarea altor materii prime decât 
cele menționate la punctul 1 și

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 3 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc 5 ani de la data aplicării 
prezentului regulament], compostul trebuie 
să conțină maximum 2,5 g de impurități 
macroscopice sub formă de plastic cu 
dimensiuni mai mari de 2 mm/kg de 
substanță uscată. Până la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc 8 ani de la data aplicării 
prezentului regulament], valoarea-limită de 
2,5 g/kg de substanță uscată trebuie 
reevaluată pentru a ține seama de 
progresele realizate în colectarea separată a 
biodeșeurilor.

5. Începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc doi ani de la data 
aplicării prezentului regulament], 
compostul trebuie să conțină maximum 2,5 
g de impurități macroscopice sub formă de 
plastic cu dimensiuni mai mari de 2 mm/kg 
de substanță uscată. Până la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc 5 ani de la data aplicării 
prezentului regulament], valoarea-limită de 
2,5 g/kg de substanță uscată trebuie 
reevaluată pentru a ține seama de 
progresele realizate în colectarea separată a 
biodeșeurilor.
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a permite până la 5 g/kg de material plastic în compost pentru 
o perioadă de cinci ani. Nivelul de 2,5 g/kg ar trebui să fie aplicabil după o perioadă de doi 
ani de la data aplicării și ar trebui reevaluat după 5 ani.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CMC 4: Digestat de culturi energetice CMC 4: Digestat de culturi energetice și 
biodeșeuri pe bază de plante

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) orice altă materie care figurează la 
punctele (a)-(b) și care a fost anterior 
digerată.

(c) orice altă materie care figurează la 
punctele (a)-(b) și care a fost anterior 
digerată, fără nicio urmă de aflatoxină.

Justificare

Aflatoxinele sunt substanțe chimice produse de fungi și sunt foarte periculoase pentru 
sănătatea umană și animală.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) digestie anaerobă termofilă la 55°C 
cu un tratament care include o etapă de 
pasteurizare (70°C – 1h);

(b) digestie anaerobă termofilă la 55°C 
cu un tratament care include pasteurizare 
astfel cum se arată în anexa V capitolul 1 
secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul 
(UE) nr. 142/20111a;

_________________
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1a Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al 
Comisiei din 25 februarie 2011 de punere 
în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1069/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unor norme 
sanitare privind subprodusele de origine 
animală și produsele derivate care nu 
sunt destinate consumului uman și de 
punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a 
Consiliului în ceea ce privește anumite 
probe și produse care sunt scutite de la 
controalele sanitar-veterinare la frontieră 
în conformitate cu directiva menționată 
(JO L 054, 26.2.2011, p.1).

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 4 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digestie anaerobă mezofilă la 37-40 
°C cu un tratament care include o etapă de
pasteurizare (70°C – 1h) sau

(d) digestie anaerobă mezofilă la 37-40 
°C cu un tratament care include 
pasteurizare astfel cum se arată în anexa 
V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la 
Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice materie dintre cele enumerate 
la punctele (a)-(d) care:

(e) orice materie ce nu conține 
aflatoxine, dintre cele enumerate la 
punctele (a)-(d) care:

Justificare

Aflatoxinele sunt substanțe chimice produse de fungi și sunt foarte periculoase pentru 
sănătatea umană și animală.
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Amendamentul 109

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) digestie anaerobă termofilă la 55°C 
cu un tratament care include o etapă de 
pasteurizare (70°C – 1h);

(b) digestie anaerobă termofilă la 55°C 
cu un tratament care include pasteurizare 
astfel cum se arată în anexa V capitolul 1
secțiunea 1 punctul 1 la Regulamentul 
(UE) nr. 142/2011;

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 5 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) digestie anaerobă mezofilă la 37-40 
°C cu un tratament care include o etapă de
pasteurizare (70°C – 1h) sau

(d) digestie anaerobă mezofilă la 37-40 
°C cu un tratament care include 
pasteurizare astfel cum se arată în anexa 
V capitolul 1 secțiunea 1 punctul 1 la 
Regulamentul (UE) nr. 142/2011 sau

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 6 – punctul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate substanțele conțin aflatoxine sub 
limita de detecție.

Justificare

Aflatoxinele sunt substanțe chimice produse de fungi și sunt foarte periculoase pentru 
sănătatea umană și animală.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 7 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- sunt enumerate în tabelul de mai 
jos:

eliminat

Azotobacter spp

Mycorrhizal fungi 

Rhizobium spp.

Azospirillum spp

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un produs fertilizant cu marcaj CE 
poate conține alți polimeri decât nutrienții 
polimerici numai în cazul în care scopul 
polimerului este: 

1. Un produs fertilizant cu marcaj CE 
poate conține alți polimeri decât nutrienții 
polimerici numai în cazul în care scopul 
polimerului este: 

(a) să controleze pătrunderea apei în 
particulele de elemente nutritive și, astfel, 
eliberarea nutrienților (caz în care 
polimerul este denumit de obicei „agent de 
glazurare”) sau

(a) să controleze pătrunderea apei în 
particulele de elemente nutritive și, astfel, 
eliberarea nutrienților (caz în care 
polimerul este denumit de obicei „agent de 
glazurare”) sau

(b) să crească capacitatea de retenție a 
apei a produsului fertilizant cu marcaj CE.

(b) să crească capacitatea de retenție a 
apei a produsului fertilizant cu marcaj CE 
sau

(ba) să îmbunătățească solul ca folie de 
mulcire biodegradabilă care respectă în 
special cerințele prevăzute la punctele 2a 
și 3 de la CMC 10 sau

(bb) să îmbunătățească stabilitatea 
produselor fertilizante cu marcaj CE.
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], trebuie 
respectat următorul criteriu. Polimerul 
trebuie să fie capabil să suporte o 
descompunere fizică sau biologică, astfel 
încât cvasitotalitatea sa să se descompună 
în final în dioxid de carbon(CO2), 
biomasă și apă. Cel puțin 90 % din 
carbonul organic pe care îl conține 
trebuie să se transforme în CO2 în 
maximum 24 de luni, într-un test de 
biodegradabilitate precum cel descris la 
punctele (a)-(c) de mai jos.

2. Începând de la [Oficiul pentru 
Publicații este rugat să introducă data la 
care se împlinesc cinci ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
adoptă acte delegate, în conformitate cu 
articolul 42 alineatul (1) din prezentul 
regulament, introducând:

(a) Testul se efectuează la o 
temperatură de 25°C ± 2°C.

(a) un standard de biodegradabilitate 
prin stabilirea unui interval de timp în 
care cel puțin 90 % din carbonul organic 
să fie transformat în CO2, după expirarea 
timpului pretins de eliberare a 
polimerului și

(b) Testul se efectuează conform unei 
metode de determinare a 
biodegradabilității aerobe finale a 
materialelor plastice în sol prin 
măsurarea consumului chimic de oxigen 
sau a cantității de dioxid de carbon 
degajat.

(b) un test de biodegradabilitate care 
să respecte următorul criteriu: polimerul 
este capabil să suporte o descompunere 
fizică sau biologică, astfel încât 
cvasitotalitatea sa să se descompună în 
final în dioxid de carbon(CO2), biomasă și 
apă.

(c) Materialul de referință utilizat în 
cadrul testului este o pulbere de celuloză 
microcristalină cu aceeași dimensiune ca 
și materialul de testare.

(d) Înainte de test, materialul de 
testare nu trebuie supus unor condiții sau 
proceduri menite să accelereze 
degradarea peliculei, cum ar fi expunerea 
la căldură sau la lumină.
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Amendamentul 115

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Folia de mulcire biodegradabilă 
menționată la CFP 3 (B) trebuie să 
respecte următoarele criterii: 

Polimerul este capabil să suporte o 
descompunere fizică sau biologică, astfel 
încât să se descompună în final în dioxid 
de carbon (CO2), biomasă și apă și cel 
puțin 90 %, în cifre absolute sau în raport 
cu materialul de referință, din carbonul 
organic pe care îl conține se transformă 
în CO2 în maximum 24 de luni, într-un 
test de biodegradabilitate în conformitate 
cu standardele Uniunii pentru 
biodegradarea polimerilor în sol.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 10 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Polimerii care sunt utilizați 
exclusiv ca liant al unui produs fertilizant 
cu marcaj CE și care nu se află în contact 
cu solul sunt exceptați de la cerințele 
prevăzute la punctele 1, 2 și 3.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 11

Textul propus de Comisie

Un produs fertilizant cu marcaj CE poate conține subprodusele de origine animală în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, la punctul final al lanțului de producție determinat în 
conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum sunt menționate și descrise în tabelul de 
mai jos:
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Amendamentul

Sub rezerva adoptării de către Comisie a actelor delegate în temeiul articolului 42, un produs 
fertilizant cu marcaj CE poate conține subprodusele de origine animală în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, la punctul final al lanțului de producție determinat în 
conformitate cu regulamentul respectiv, astfel cum sunt menționate și descrise în tabelul de 
mai jos:

Produse derivate Standarde de prelucrare pentru a atinge punctul final al 
lanțului de prelucrare

1 Făină de carne stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

2 Făină de oase stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

3 Făină de oase și carne stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

4 Sânge de la animale stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

5 Proteine hidrolizate de 
categoria III - în 
conformitate cu 
Regulamentul nr. 
1069/2009

stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

6 Gunoi de grajd prelucrat stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

7 Compost (1) stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

8 Reziduuri de digestie a 
biogazului(1)

stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

9 Făină de pene stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

10 Piei stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

11 Copite și coarne stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

12 Guano de la lilieci stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

13 Lână și păr stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

14 Pene și puf stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009



AD\1126962RO.docx 59/67 PE597.640v02-00

RO

15 Păr de porc stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

16 Glicerină și alte produse 
din materiale de 
categoria 2 și 3 provenite 
din producția de 
biomotorină și 
combustibili din surse 
regenerabile

stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

17 Hrană pentru animale de 
companie și produse de 
ros pentru câini care au 
fost refuzate din motive 
comerciale sau defecțiuni 
tehnice 

stabilite în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al doilea 
paragraf (nou) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

(1) derivat din materiale de categoria 2 și 3 altele decât făina de oase și carne și proteinele 
animale prelucrate

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 11 a (nou) – titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

CMC 11a: Alte subproduse ale industriei

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Anexa II – partea II – CMC 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un produs fertilizant cu marcaj CE poate 
conține alte subproduse ale industriei 
provenite din procese industriale 
specifice, care sunt excluse de la CMC 1 
și care sunt enumerate și descrise în 
tabelul de mai jos:

Justificare

Conținutul tabelului urmează să fie stabilit de Comisie. A se vedea amendamentul la 
subproduse ale industriei — articolul 42 — alineatul 1 — litera c (nouă).
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – punctul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul oricărui produs care 
conține materiale provenite din deșeuri 
sau subproduse organice, care nu a trecut 
printr-un proces ce a distrus toate 
materiile organice, eticheta va specifica 
deșeurile și subprodusele care au fost 
utilizate, precum și numărul lotului sau 
un număr de serie cu data fabricației. 
Acest număr se referă la datele de 
trasabilitate deținute de producător și care 
identifică sursele individuale (ferme, 
fabrici etc.) ale fiecărui deșeu/subprodus 
organic utilizat în seriile de lot/timp. 
Comisia publică, în urma unei consultări 
publice și în termen de doi ani de la ... 
[OJ: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
specificații pentru punerea în aplicare a 
acestei dispoziții, care va intra în vigoare 
la trei ani de la publicarea specificațiilor. 
Pentru a reduce la minimum sarcinile 
administrative pentru operatori și pentru 
autoritățile de supraveghere a pieței, 
specificațiile Comisiei ar trebui să ia în 
considerare atât cerințele articolului 6 
alineatele (5) - (7) și articolului 11, cât și 
sistemele de trasabilitate existente (de 
exemplu, pentru subprodusele de origine
animală sau pentru sisteme industriale), 
precum și codurile UE de clasificare a 
deșeurilor.

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE conține o substanță pentru 
care s-a stabilit o limită maximă de 
reziduuri în alimente și hrana pentru 
animale în conformitate cu Regulamentul 
(CEE) nr. 315/93, cu Regulamentul (CE)
nr. 396/2005, cu Regulamentul (CE) nr. 
470/2009 sau cu Directiva 2002/32/EC, 
instrucțiunile menționate la punctul 2 litera 
(c) trebuie să garanteze că utilizarea 
prevăzută pentru produsul fertilizant cu 
marcaj CE nu duce la depășirea limitelor 
respective în alimente sau în hrana pentru 
animale.

5. În cazul în care produsul fertilizant 
cu marcaj CE conține o substanță pentru 
care s-a stabilit o limită maximă de 
reziduuri în alimente și hrana pentru 
animale în conformitate cu Regulamentul 
(CEE) nr. 315/93, cu Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005, cu Regulamentul (CE) nr. 
470/2009 sau cu Directiva 2002/32/EC, 
instrucțiunile menționate la punctul 2 litera 
(c) trebuie să garanteze că utilizarea 
prevăzută pentru produsul fertilizant cu 
marcaj CE nu duce la depășirea limitelor 
respective în alimente sau în hrana pentru 
animale. În cazul în care produsul 
fertilizant cu marcaj CE poate fi utilizat în 
agricultura ecologică, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 889/20081a, 
acesta poartă inscripția „permis în 
agricultura ecologică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 889/2008”.

__________________

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al 
Comisiei din 5 septembrie 2008 de 
stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului privind producția ecologică și 
etichetarea produselor ecologice în ceea 
ce privește producția ecologică, 
etichetarea și controlul (JO L 250, 
18.9.2008, p. 1).

Justificare

Pentru a îmbunătăți informațiile pentru utilizatorul final, este necesară etichetarea în mod 
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corespunzător a produselor permise în agricultura ecologică.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Anexa III – partea I – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. În cazul în care produsul 
fertilizant cu marcaj CE poate fi utilizat în 
agricultura ecologică, în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007, se va 
menționa pe etichetă că este „permis în 
agricultura ecologică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007”.

Produsele fertilizante cu marcaj CE care 
nu sunt adecvate pentru agricultura 
ecologică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007, care au 
o denumire comercială care reamintește 
de termenii menționați la articolul 23 din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și care 
ar putea induce în eroare utilizatorul final 
cu privire la utilizare acestora în 
agricultura ecologică au pe etichetă 
mențiunea „nepermise în agricultura 
ecologică în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007.” 

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Anexa III – partea II – CFP 1(B) – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul în care produsul 
fertilizant cu marcaj CE are un conținut 
total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 
% din masă echivalent pentaoxid de 
fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”),

(a) conținutul real de cadmiu (Cd) în 
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mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205) este 
declarat în mod clar și

(b) textul „conținut scăzut de cadmiu” 
sau un text similar ori un logo care să 
conțină acest mesaj poate apărea doar 
dacă conținutul de cadmiu este mai scăzut 
sau egal cu 20 mg/kg pentaoxid de fosfor 
(P205).

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Anexa III – partea II – CPF 1(C)(I) – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pH

Justificare

pH-ul îngrășământului este un indicator important pentru ca fermierii să-și adapteze 
producția pe baza tipului de sol și a culturilor folosite.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Anexa III– partea II – CFP 1(C)(I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Produsele fertilizante care conțin 
mai puțin de 5 ppm de cadmiu, arsenic, 
plumb, crom VI și, respectiv, mercur 
îndeplinesc condițiile pentru a utiliza o 
„etichetă verde” vizibilă pe ambalaj și pe 
etichetă. Comisia este autorizată să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 43, de completare a prezentului 
regulament pentru a stabili standarde 
tehnice pentru astfel de etichete.

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Anexa III – partea II – CFP 1(C)(I) – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care produsul 
fertilizant cu marcaj CE are un conținut 
total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 
% din masă echivalent pentaoxid de 
fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”),

(a) conținutul real de cadmiu (Cd) în 
mg/kg de pentaoxid de fosfor (P205) este 
declarat în mod clar și

(b) textul „conținut scăzut de cadmiu” 
sau un text similar ori un logo care să 
conțină acest mesaj poate apărea doar 
dacă conținutul de cadmiu este mai scăzut 
sau egal cu 20 mg/kg pentaoxid de fosfor 
(P205).

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Anexa III – partea III – CFP 1(C)(I) – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitate: Deviație relativă de ± 5 % față 
de valoarea declarată

Cantitate: Deviație relativă de ± 3 % față 
de valoarea declarată

Justificare

Deviația relativă de ± 5 % față de valoarea declarată pentru cantitate este prea mare. 
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Amendamentul 128

Propunere de regulament
Anexa IV – partea I – punctul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) digestate de culturi energetice, 
astfel cum se specifică în CMC 4,

(b) digestate de culturi energetice și 
biodeșeuri pe bază de plante, astfel cum se 
specifică în CMC 4,

Justificare

Astfel cum se propune pentru CMC 4 și CMC 6, ar trebui aplicate digestatelor de deșeuri 
agroalimentare controale interne ale producției (Anexa IV Modulul A). Acest amendament 
aliniază dispozițiile la modificările introduse în cadrul Anexei II.
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