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Изменение 344
Кая Калас

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(А) – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– въглерод (С) и – органичен въглерод (Сorg) и

Or. en

Изменение 345
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(А) – точка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– въглерод (С) и – органичен въглерод (Сorg) и

Or. en

Изменение 346
Кая Калас, Ян Хойтема

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

единствено от биологичен произход,
включително леонардит, лигнит, 
торф, но като се изключва друг
материал, който е претърпял 
фосилизация или който е част от 
геологични образувания.

Or. en
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Изменение 347
Едвард Чесак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Много е важно да се улесни производството на органични торове на основата на 
торф, леонардит и лигнит и на органични торове на основата на хумусни вещества, 
получени от тях. Тези естествени матрици увеличават ефикасността на 
хранителните елементи на органичните торове, което е от полза за земеделските 
стопани и няма неблагоприятни последици от гледна точка на околната среда. 
Изключването на тези матрици би могло да насърчи използването на неефикасни 
торове, което би имало неблагоприятни последици за земеделските стопани.

Изменение 348
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 349
Роберт Ярослав Ивашкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 350
Едвард Чесак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Много е важно да се улесни производството на органични торове на основата на 
торф, леонардит и лигнит и на органични торове на основата на хумусни вещества, 
получени от тях. Тези естествени матрици увеличават ефикасността на 
хранителните елементи на органичните торове, което е от полза за земеделските 
стопани и няма неблагоприятни последици от гледна точка на околната среда. 
Изключването на тези матрици би могло да насърчи използването на неефикасни 
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торове, което би имало неблагоприятни последици за земеделските стопани.

Изменение 351
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (I)– точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу: □ 

2,5% от масата общ азот (N) или 2% 
от масата общ фосфорен пентаоксид 
(P2O5), или 2% от масата общ калиев 
оксид (K2O) и

6,5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Изменение 352
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) (I)– точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу: □

2,5% от масата общ азот (N) или 2% 
от масата общ фосфорен пентаоксид 
(P2O5), или 2% от масата общ калиев 
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оксид (K2O) и

6,5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на докладчика на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (AGRI), многоелементните торове да съдържат поне определено 
количество хранителни елементи. Настоящото изменение въвежда това понятие по 
отношение на твърдите органични торове.

Изменение 353
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2% от масата общ азот (N), – 1% (един процент) от масата 
общ азот (N),

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Изменение 354
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2% от масата общ азот (N), – 2,5 % от масата общ азот (N), или

Or. en

Изменение 355
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– 2% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или

Or. en

Изменение 356
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– 0,5% (половин процент) от 
масата общ фосфорен пентаоксид
(P2O5)

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.
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Изменение 357
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2 % от масата общ калиев оксид
(K2O).

– 1% (един процент) от масата 
общ калиев оксид (K2O).

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Изменение 358
Роберт Ярослав Ивашкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2 % от масата общ калиев оксид
(K2O).

– 2 % от масата общ калиев оксид
(K2O) и

Or. en

Изменение 359
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 – тире 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 6,5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Изменение 360
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу: □

2% от масата общ азот (N) или 1% 
от масата общ фосфорен пентаоксид 
(P2O5), или 2% от масата общ калиев 
оксид (K2O) и

5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Изменение 361
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(А)(ІI) – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
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съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу:

– 2% от масата общ азот (N), или

– 1% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или 2% от масата 
общ калиев оксид (K2O) и

– 5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на докладчика на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони (AGRI), многоелементните органо-минерални торове да съдържат 
поне определено количество хранителни елементи. Настоящото изменение въвежда 
това понятие по отношение на течните органични торове.

Изменение 362
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(Б) – точка 1 – тире 1 – подтире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– органичен въглерод (С) и – органичен въглерод (С) и
съотношение C/N

Or. en

Обосновка

Съотношението C/N следва да бъде отбелязано на етикета, защото то показва 
степента на минерализация, съдържанието на азот за растението. Без него ще е 
възможно да се посочи количеството азот, което не е достъпно за растението.

Изменение 363
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса
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Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(Б) – точка 1 – тире 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 364
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(Б) – точка 1 – тире 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Много е важно да се улесни производството на органо-минерални торове на основата 
на торф, леонардит и лигнит, както и на торове на основата на хумусни вещества, 
получени от тях. Тези естествени матрици увеличават ефикасността на 
хранителните елементи на органо-минералните торове, което е от полза за 
земеделските производители и няма неблагоприятни последици от гледна точка на 
околната среда. Изключването на тези матрици би могло да насърчи използването на 
неефикасни торове, което би имало неблагоприятни последици за земеделските 
стопани.
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Изменение 365
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(Б) – точка 1 – тире 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 366
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (I) – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу:

2,5% от масата общ азот (N), от 
които 1% от масата от продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъде 
органичен азот (N), или 2% от масата 
общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 
2% от масата общ калиев оксид (K2O) 
и

6,5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en
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Изменение 367
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) (I) – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу:

– 2,5% от масата общ азот (N), от 
които 1% от масата от продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъде 
органичен азот (N), или

– 2 % от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или

– 2% от масата общ калиев оксид 
(K2O) и 

– 6,5% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на докладчика на комисията AGRI многоелементните 
органо-минерални торове да съдържат поне определено количество хранителни 
елементи. Настоящото изменение въвежда това понятие по отношение на твърдите 
органо-минерални торове.

Изменение 368
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2 % от масата общ азот (N), от – 1% (един процент) от масата 



AM\1121500BG.docx 15/148 PE602.754v01-00

BG

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

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

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Изменение 369
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или

– 0,5% (половин процент) от 
масата общ фосфорен пентаоксид
(P2O5), или

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.
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Изменение 370
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 2% от масата общ калиев оксид
(K2O).

– 1% (един процент) от масата 
общ калиев оксид (K2O).

Or. en

Обосновка

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Изменение 371
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 6% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Изменение 372
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу:

2% от масата общ азот (N), от 
които 0,5% от масата на продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъде 
органичен азот (N), или 2% от масата 
общ фосфорен пентаоксид (P2O5), или 
2% от масата общ калиев оксид (K2O) 
и

6% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Изменение 373
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(Б)(ІІ) – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато маркираният с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване съдържа повече от едно 
хранително вещество, продуктът 
съдържа обявените първични 
хранителни елементи в минималните 
количества, обявени по-долу:

– 2% от масата общ азот (N), от 
които 0,5% от масата на продукта за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъде 
органичен азот (N), или

– 2 % от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5), или
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– 2% от масата общ калиев оксид 
(K2O) и

– 6% от масата на общата сума на 
хранителните елементи.

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на докладчика, многоелементните органо-минерални 
торове да съдържат поне определено количество хранителни елементи. 
Стойностите на хранителните елементи обаче трябва да бъдат увеличени до нива, 
гарантиращи достатъчно количество хранителни елементи, като предложените от 
Европейската комисия. В противен случай торът е заблуждаващ за земеделския 
производител, тъй като се различава от минералните торове и такъв тор с ниско 
съдържание на хранителни елементи допринася за емисиите на CO2 чрез 
транспортирането на нискохранителен материал.

Изменение 374
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минералният тор е тор, съдържащ 
хранителни елементи, които са под 
формата на минерали или са били 
преработени във форма на минерали, 
от животински или растителен 
произход. Карбамидът и неговите 
кондензационни и свързани продукти 
се считат за продукти, съдържащи 
хранителни елементи под формата 
на минерали.

Or. en

Изменение 375
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минералният тор е тор, съдържащ 
хранителни елементи, които са под 
формата на минерали или са били 
преработени във форма на минерали, 
от животински или растителен 
произход. Карбамидът и неговите 
кондензационни и свързани продукти 
се считат за продукти, съдържащи 
хранителни елементи под формата 
на минерали.

Or. en

Изменение 376
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фосфорните торове трябва да 
отговарят най-малко на следните 
минимални равнища на 
разтворимост, за да присъстват в 
растенията, или в противен случай не 
могат да се обявяват като фосфорни 
торове:

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

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

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

Or. en

Изменение 377
Марк Тарабела
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В) – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 378
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органичният въглерод (Corg) в 
маркирания с маркировката „СЕ“ 
продукт за наторяване не трябва да 
надвишава 1% от масата. Според 
установената практика това 
изключва въглерода, получен от 
покрития, агрономични добавки и 
технически агенти.

Or. en

Изменение 379
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса
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Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи: азот (N), фосфор (P), калий 
(K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра 
(S) или натрий (Na).

1. Минералният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи:

а) Първични: азот (N), фосфор (P) и 
калий (K).

б) Вторични: магнезий (Mg), калций 
(Ca), сяра (S) или натрий (Na).

Подлежащото на обявяване 
съдържание на азот се представя 
като сумата от амонячен азот, 
нитритен азот, карбамиден азот, 
азот от уреа-формалдехид, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа. Подлежащото 
на обявяване съдържание на първични 
и вторични хранителни елементи се 
представя под формата на P2O5, K2O, 
MgO, CaO, SO3 и Na2O. Нови форми 
могат да се добавят след научни 
изследвания.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на точна информация на земеделските стопани е съществен 
инструмент за прилагането на добри селскостопански практики. Той позволява да се 
знае кои дози на хранителните елементи трябва да се използват и те да бъдат 
произвеждани в подходящото количество и с подходящото качество. По тази 
причина на земеделските производители трябва да се предоставя информация какви 
видове хранителни елементи присъстват и какви не присъстват в даден тор за 
техните култури. С цел постигане на съответствие съдържанието на фосфати 
следва да бъде представено във формата P2O5, съдържанието на калий – във 
формата K2O, а другите хранителни елементи – в аналогични форми.



PE602.754v01-00 22/148 AM\1121500BG.docx

BG

Изменение 380
Едвард Чесак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи: азот (N), фосфор (P), калий 
(K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра 
(S) или натрий (Na).

1. Неорганичният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи:

а) Първични: азот (N), фосфор (P) и
калий (K).

б) Вторични: магнезий (Mg), калций 
(Ca), сяра (S) или натрий (Na).

Подлежащото на обявяване 
съдържание на азот се представя 
като сумата от амонячен азот, 
нитритен азот, карбамиден азот, 
азот от уреа-формалдехид, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа. Подлежащото 
на обявяване съдържание на първични 
и вторични хранителни елементи се 
представя под формата на P2O5, K2O, 
MgO, CaO, SO3 и Na2O. Нови форми 
могат да се добавят след научни 
изследвания.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на точна информация на земеделските стопани е съществен 
инструмент за прилагането на добри селскостопански практики. Той позволява да се 
знае кои дози на хранителните елементи трябва да се използват и те да бъдат 
произвеждани в подходящото количество и с подходящото качество. По тази 
причина на земеделските производители трябва да се предоставя информация какви 
видове хранителни елементи присъстват и какви не присъстват в даден тор за 
техните култури. С цел постигане на съответствие съдържанието на фосфати 
следва да бъде представено във формата P2O5, съдържанието на калий – във 
формата K2O, а другите хранителни елементи – в аналогични форми.
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Изменение 381
Роберт Ярослав Ивашкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи: азот (N), фосфор (P), калий
(K), магнезий (Mg), калций (Ca), сяра 
(S) или натрий (Na).

1. Неорганичният тор с 
макроелементи е предназначен да 
доставя на растенията един или повече 
от следните основни хранителни 
елементи: азот (N), фосфор (P) и калий
(K).

Вторични: магнезий (Mg), калций (Ca), 
сяра (S) или натрий (Na).

Подлежащото на обявяване 
съдържание на азот се представя 
като сумата от амонячен азот,
нитритен азот, карбамиден азот, 
азот от уреа-формалдехид, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа. Подлежащото 
на обявяване съдържание на първични 
и вторични хранителни елементи се 
представя под формата на P2O5, K2O, 
MgO, CaO, SO3 и Na2O. Нови форми 
могат да се добавят след научни 
изследвания.

Or. en

Изменение 382
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(и) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният твърд
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от един хранителен елемент.

1. Еднокомпонентният твърд
минерален тор с макроелементи трябва 
да има обявено съдържание от не 
повече от един първичен хранителен 
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елемент (азот (N), фосфор (P) и калий 
(K)).

Or. en

Изменение 383
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(i) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният твърд
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от един хранителен елемент.

1. Еднокомпонентният твърд
минерален тор с макроелементи трябва 
да има обявено съдържание на един
първичен хранителен елемент.

Or. en

Изменение 384
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(i) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният твърд
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от един хранителен елемент.

1. Еднокомпонентният твърд
минерален тор с макроелементи трябва 
да има обявено съдържание на един
първичен хранителен елемент.

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
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nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Изменение 385
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(i) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от обявените хранителни 
елементи в минималното обявено 
количество:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от първичните обявени
хранителни елементи в минималното 
обявено количество:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Изменение 386
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 6% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 6% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
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минималното обявено количество:

Or. en

Изменение 387
Едвард Чесак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 6% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 6% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Изменение 388
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а)(и)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– количество между 1% и 10% от 
масата общ натриев оксид (Na2O).

Or. en
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Изменение 389
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а)(i)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 1% до 10% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Изменение 390
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – ПФК 1(В)(I)(а)(i)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 1% до 10% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Изменение 391
Вики Форд
Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(i)– точка 2 – тире 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– най-малко 1% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Обосновка

Важно е да не се достига максималната стойност, тъй като това изключва 
прилагането на еднокомпонентна земеделска сол (50% Na2O) и други сортове с високо 
съдържание на натрий, включително захарно цвекло и моркови.

Изменение 392
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(ii) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сложният твърд неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един 
хранителен елемент.

1. Сложният твърд минерален тор с 
макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един първичен
хранителен елемент.

Or. en

Изменение 393
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(ии) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сложният твърд неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един 
хранителен елемент.

1. Сложният твърд неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един първичен
хранителен елемент.

Or. en
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Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Изменение 394
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(ии) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от едно от обявените 
хранителни елементи в минималните 
обявени количества:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от един от обявените
първични хранителни елементи в 
минималните обявени количества:

Or. en

Изменение 395
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(ии) – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от едно от обявените 
хранителни елементи в минималните 
обявени количества:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от един от обявените
първични хранителни елементи в 
минималните обявени количества:

Or. en
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Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 396
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(i)– точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ азот (N), – 1,5% от масата общ азот (N),

Or. en

Изменение 397
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(и)– точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– 5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

Or. en

Изменение 398
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(и)– точка 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– 5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 399
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 5% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en

Изменение 400
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 5% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 401
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ии)– точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– 2% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

Or. en

Изменение 402
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– 2 % от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

Or. en

Изменение 403
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– 2% от масата общ калциев оксид
(СаO),

Or. en

Изменение 404
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– 2% от масата общ калциев оксид
(СаO),

Or. en

Изменение 405
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ серен – 5% от масата общ серен триоксид
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триоксид (SO3), или (SO3),

Or. en

Изменение 406
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3), или

Or. en

Изменение 407
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– 1,5% от масата общ серен 
триоксид (SO3),

Or. en

Изменение 408
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 1% до 10% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en
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Изменение 409
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 1% до 10% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Обосновка

И може да съдържа един или повече вторични хранителни елементи в минималното 
обявено количество:

Изменение 410
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(a)(i-ii)(A) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният или сложен 
твърд неорганичен амониево-нитратен 
тор с високо съдържание на азот с 
макроелементи трябва да е произведен 
на основата на амониев нитрат
(NH4NO3) и да съдържа 28% или повече 
от масата азот (N) с произход от 
амониев нитрат (NH4NO3).

1. Еднокомпонентният или сложен 
твърд минерален амониево-нитратен 
тор с високо съдържание на азот с 
макроелементи трябва да е произведен 
на основата на амониев нитрат
(NH4NO3) и да съдържа 28% или повече 
от масата азот (N) с произход от 
амониев нитрат (NH4NO3).

Or. en

Изменение 411
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(и-ии)(A)– точка 5 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– след пет термични цикъла – след пет термични цикъла 



PE602.754v01-00 36/148 AM\1121500BG.docx

BG

съгласно описанието в позиция 4.2 в 
модул А1 в приложение IV,

съгласно описанието в позиция 4.2 в 
модул А1 в приложение IV за 
изпитване преди пускане на пазара,

Or. en

Изменение 412
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част II – ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A)– точка 5 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– след пет термични цикъла 
съгласно описанието в позиция 4.2 в 
модул А1 в приложение IV,

– след пет термични цикъла 
съгласно описанието в позиция 4.2 в 
модул А1 в приложение IV за 
изпитване преди пускане на пазара,

Or. en

Обосновка

В настоящото изменение се предлага да се изясни графика и привеждането в 
съответствие на детонационното изпитване с обичайната практика, както 
понастоящем се посочва в Регламент (ЕО) № 2003/2003.

Изменение 413
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният течен
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от един хранителен елемент.

1. Еднокомпонентният течен
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на 
един първичен хранителен елемент.

Or. en
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Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.

Изменение 414
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Еднокомпонентният течен
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от един хранителен елемент.

1. Еднокомпонентният течен
минерален тор с макроелементи трябва 
да има обявено съдържание на един
първичен хранителен елемент.

Or. en

Изменение 415
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от обявените хранителни 
елементи в минималното обявено 
количество:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от първичните обявени
хранителни елементи в минималното 
обявено количество:

Or. en
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Изменение 416
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i) – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от обявените хранителни 
елементи в минималното обявено 
количество:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа един от първичните обявени
хранителни елементи в минималното 
обявено количество:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 417
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en
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Изменение 418
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(и)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O),

– 3% от масата общ калиев оксид
(К2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 419
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3),

Or. en
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Изменение 420
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Изменение 421
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 0,5% до 5% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Изменение 422
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(i)– точка 2 – тире 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1% от масата общ натриев оксид
(Na2O).

– от 0,5% до 5% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Изменение 423
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ии) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сложният течен неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един 
хранителен елемент.

1. Сложният течен минерален тор с 
макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един първичен
хранителен елемент.

Or. en

Изменение 424
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сложният течен неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един 
хранителен елемент.

1. Сложният течен неорганичен тор 
с макроелементи трябва да има обявено 
съдържание на повече от един първичен
хранителен елемент.

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
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Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Изменение 425
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от едно от обявените 
хранителни елементи в минималните 
обявени количества:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от един от обявените
първични хранителни елементи в 
минималните обявени количества:

Or. en

Изменение 426
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii) – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от едно от обявените 
хранителни елементи в минималните 
обявени количества:

2. Маркираният с маркировката
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа повече от един от обявените
първични хранителни елементи в 
минималните обявени количества:

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
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secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 427
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ азот (N), – 3% от масата общ азот (N),

Or. en

Изменение 428
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ азот (N), – 3% от масата общ азот (N),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Изменение 429
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ азот (N), – не по-малко от 1,5% от масата 
общ азот (N),

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.

Изменение 430
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– 3% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

Or. en

Изменение 431
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– 3% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 432
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– 3% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

Or. en

Изменение 433
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ фосфорен 
пентаоксид (P2O5),

– не по-малко от масата общ 
фосфорен пентаоксид (P2O5),
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Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.

Изменение 434
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калиев оксид
(K2O),

– 4% от масата общ калиев оксид
(K2O)

и може да съдържа един или повече 
вторични хранителни елементи в 
минималното обявено количество:

Or. en

Изменение 435
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ии)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калиев оксид
(K2O),

– 4% от масата общ калиев оксид
(K2O),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
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groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 436
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калиев оксид
(K2O),

– 4% от масата общ калиев оксид
(K2O),

Or. en

Изменение 437
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 1,5% от масата общ калиев оксид
(K2O),

– не по-малко от 1,5% от масата 
общ калиев оксид (K2O),

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.
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Изменение 438
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– 4% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

Or. en

Изменение 439
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– 4% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 440
Роберт Ярослав Ивашкевич
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– 4% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

Or. en

Изменение 441
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ магнезиев 
оксид (MgO),

– не по-малко от 0,75% от масата 
общ магнезиев оксид (MgO),

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.

Изменение 442
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– 2% от масата общ калциев оксид
(СаO),

Or. en
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Изменение 443
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– 2% от масата общ калциев оксид
(СаO),

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 444
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– 2% от масата общ калциев оксид
(СаO),

Or. en

Изменение 445
Вики Форд
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ калциев 
оксид (СаO),

– не по-малко от 0,75% от масата 
общ калциев оксид (СаO),

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.

Изменение 446
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3),

Or. en

Изменение 447
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3),

Or. en
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Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 448
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– 5% от масата общ серен триоксид
(SO3), или

Or. en

Изменение 449
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,75% от масата общ серен 
триоксид (SO3), или

– не по-малко от 0,75% от масата 
общ серен триоксид (SO3),

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
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почвата с предоставения тор.

Изменение 450
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,5% от масата общ натриев 
оксид (Na2O).

– от 0,5% до 5% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Изменение 451
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,5% от масата общ натриев 
оксид (Na2O).

– от 0,5% до 5% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Обосновка

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Изменение 452
Роберт Ярослав Ивашкевич
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Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,5% от масата общ натриев 
оксид (Na2O).

– от 0,5% до 5% от масата общ 
натриев оксид (Na2O).

Or. en

Изменение 453
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 1(В)(I)(б)(ii)– точка 2 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– 0,5% от масата общ натриев 
оксид (Na2O).

– не по-малко от 0,5% от масата 
общ натриев оксид (Na2O).

Or. en

Обосновка

Увеличаването на минималното количество хранителни елементи съгласно Регламент 
(EО) 2003/2003 би било безполезно, тъй като високите минимални стойности могат 
чрез минералните торове да доведат до фертигация на посевите. Вместо това следва 
да бъде наложено ограничение за по-ниски минимални количества, даващо 
възможност за смесване по предписание, което съчетава нуждите на растението и 
почвата с предоставения тор.

Изменение 454
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Неорганичен тор с 
микроелементи е неорганичен тор, 
различен от тор с макроелементи, 
предвиден да доставя един или повече 
от следните хранителни елементи: бор

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

(B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), 
манган (Mn), молибден (Mo), селен (Se), 
силиций (Si) или цинк (Zn).

Or. en

Изменение 455
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Материал за варуване е продукт 
за наторяване, маркиран с маркировката
„СЕ“, предназначен да коригира 
киселинността на почвата, който 
съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати
или силикати на хранителните елементи 
калций (Са) или магнезий (Mg).

1. Материал за варуване е продукт 
за наторяване, маркиран с маркировката
„СЕ“, предназначен да коригира 
киселинността на почвата, който 
съдържа оксиди, хидроксиди, карбонати
и/или силикати на хранителните 
елементи калций (Са) или магнезий
(Mg).

Or. en

Изменение 456
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(A) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 457
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(A) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Важно е също така да се гарантира производството на подобрители на почвата на 
основата на торф, леонардит и лигнит, както и на подобрители на почвата на 
основата на хумусни вещества, получени от тях. Тези естествени матрици 
увеличават ефикасността на хранителните елементи на подобрителите на почвата, 
което е от полза за земеделските стопани и няма неблагоприятни последици от 
гледна точка на околната среда. Изключването на тези матрици би могло да насърчи 
използването на неефикасни подобрители на почвата, което би имало неблагоприятни 
последици за земеделските стопани.

Изменение 458
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 3(A) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 459
Иржи Мащалка

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Биоразградимото фолио за мулчиране 
е биоразградим полимерен филм в 
съответствие с изискванията на 
точки 2а и 3 от КСМ 10 от 
приложение ІІ и който е предназначен 
за полагане върху почвата in situ с цел 
защита на нейната структура, 
потискане на растежа на плевели, 
намаляване на загубата на влажност 
на почвата или предотвратяване на 
ерозията.

Or. en

Изменение 460
Марк Тарабела

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Растежната среда е материал, 
различен от почва, предназначен за
растеж на растения и гъби.
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Or. en

Изменение 461
Кая Калас, Ян Хойтема

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Растежната среда е материал, 
различен от почва, предназначен за
растеж на растения и гъби.

Or. en

Изменение 462
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Растителен биостимулатор е 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, предназначен да
стимулира процесите на хранене на 
растенията независимо от съдържанието 
на хранителни елементи в продукта с 
единствена цел да подобри една или 
повече от следните характеристики на 
растението:

1. Растителен биостимулатор е 
продукт за наторяване, маркиран с
маркировката „СЕ“, съдържащ 
вещество с естествен произход или 
микроорганизъм, който стимулира 
процесите на хранене на растенията 
независимо от съдържанието на 
хранителни елементи в продукта, или 
всяка комбинация от такива 
вещества и/или микроорганизми, с 
единствена цел да подобри една или 
повече от следните характеристики на 
растението:

Or. en
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Изменение 463
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Растителен биостимулатор е 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, предназначен да
стимулира процесите на хранене на 
растенията независимо от съдържанието 
на хранителни елементи в продукта с 
единствена цел да подобри една или 
повече от следните характеристики на 
растението:

1. „Растителен биостимулатор“ е 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, който стимулира 
процесите на хранене на растенията 
независимо от съдържанието на 
хранителни елементи в продукта с 
единствена цел да подобри една или 
повече от следните характеристики на 
растението и ризосферата или 
филосферата на растението:

Or. en

Изменение 464
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) устойчивост на абиотичен стрес, 
или

б) устойчивост на абиотичен или 
биотичен стрес, или

Or. en

Изменение 465
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение І – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – точка б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) устойчивост на абиотичен стрес, 
или

б) устойчивост на абиотичен стрес,

Or. en

Изменение 466
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – точка ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) разграждане на органични 
съединения в почвата, или

Or. en

Изменение 467
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – точка ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) разграждане на органични 
съединения в почвата.

Or. en

Изменение 468
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – точка 1 – точка вб (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) наличие на хранителни 
елементи в почвата и ризосферата.

Or. en

Изменение 469
Кая Калас, Ян Хойтема

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 470
Кая Калас

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(A) – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 471
Кая Калас

Предложение за регламент
Приложение II - уводна част – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставните материали, или входящите 
материали, от които те са получени, не 
трябва да съдържат нито едно от 
веществата, за които са посочени 
максимални гранични стойности в 
приложение I към настоящия регламент 
в количества, които могат да 
застрашат съответствието на 
маркирания с маркировката „СЕ“ 
продукт за наторяване с някоя от
приложимите изисквания на посоченото 
приложение.

Съставните материали, или входящите 
материали, от които те са получени, не 
трябва да съдържат нито едно от 
веществата, за които са посочени 
максимални гранични стойности в 
приложение I към настоящия регламент 
в количества, които не биха могли да 
бъдат премахнати по време на
производствения процес на
маркирания с маркировката „СЕ“ 
продукт до степен, че продуктът да 
съответства на приложимите 
изисквания на посоченото приложение.

Or. en

Изменение 472
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Маркиран с маркировката
„СЕ“продукт за наторяване може да 
съдържа вещества и смеси, различни от8

1. Маркиран с маркировката
„СЕ“продукт за наторяване може да 
съдържа вещества и смеси,
включително технически добавки,
различни от8

__________________ __________________

8 Изключването на материал от КСМ 1 
не засяга възможността той да бъде 
допустим съставен материал за друга 
КСМ, за която се използват други 
изисквания. напр. КСМ 11 за 
животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 
за полимерите и КСМ 8 за 
агрономичните добавки.

8 Изключването на материал от КСМ 1 
не засяга възможността той да бъде 
допустим съставен материал за друга 
КСМ, за която се използват други 
изисквания. напр. КСМ 11 за 
животинските субпродукти, КСМ 9 и 10 
за полимерите и КСМ 8 за 
агрономичните добавки.

Or. en
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Изменение 473
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Приложение II – част II – КСМ 1 – точка 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) странични продукти от 
фуражната промишленост, които са 
включени в каталога на фуражните 
суровини съгласно Регламент (ЕС) 
№ 68/2013;

Or. de

Изменение 474
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 1 – точка 1 – точка д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) полимери, или д) полимери, с изключение на 
използваните в растежна среда, 
които не са в контакт с почвата, или

Or. en

Обосновка

В предложението следва да се предвиди изрична възможност за използване на 
полимери като свързващо вещество в растежна среда, която не влиза в контакт с 
почвата. Тези полимери не представляват риск за здравето на животните, човека или 
растенията, нито за околната среда.

Изменение 475
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 2 – точка 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели
физическа, механична или 
биохимична обработка, включваща 
допълнително концентриране, 
пречистване и/или смесване, при 
условие че химичния състав на 
неговите компоненти не е 
целенасочено изменен чрез химични 
и/или микробни процеси.

Or. en

Изменение 476
Вики Форд

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които са претърпели
минимална обработка като 
гранулиране, раздробяване, 
екструдиране, замразяване, 
фитосанитарна топлинна 
обработка, пресяване, балансиране на 
хранителните елементи, рязане, 
смилане, фрезоване, центрофугиране, 
пресоване, изсушаване, лиофилизиране 
или екстракция с вода.

Or. en

Обосновка

Растежната среда е от съществено значение за производството на градинарски 
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продукти. Стандартната растежна среда на растителна основа преминава 
допълнителни процеси на обработка по фитосанитарни съображения. Тези процеси 
следва да бъдат въведени, за да се гарантира широка достъпност на растежна среда 
на конкурентни цени.

Изменение 477
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресяване, фрезоване, 
центрофугиране, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране, 
буфериране, екструдиране, 
замразяване, обеззаразяване чрез 
използване на топлина или екстракция 
с вода.

Or. en

Изменение 478
Едвард Чесак

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресяване, фрезоване, 
центрофугиране, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране, 
буфериране, екструдиране, 
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замразяване, обеззаразяване чрез 
използване на топлина или екстракция 
с вода.

Or. en

Обосновка

Настоящото предложение следва да бъде по-всеобхватно, тъй като разнообразието 
от растителни извлеци и свързаните процеси на екстракция, които се използват от 
много години и/или са патентовани, е много голямо. Въпреки това предложението не 
следва да позволява опасни процеси, като радиация.

Изменение 479
Роберт Ярослав Ивашкевич

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресяване, фрезоване, 
центрофугиране, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране, 
буфериране, екструдиране, 
замразяване, обеззаразяване чрез 
използване на топлина или екстракция 
с вода.

Or. en

Изменение 480
Кая Калас, Ян Хойтема

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
растения, части от растения и извлеци 
от растения, които не са претърпели 
друга обработка, освен рязане, смилане, 
центрофугиране, пресяване, смилане, 
центрофугиране, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране, 
буфериране, екструдиране, 
замразяване, облъчване, 
обеззаразяване чрез използване на 
топлина или екстракция с вода.

Or. en

Изменение 481
Паскал Дюран

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

За да се осигури прозрачност за ползвателите на тора, определението на „растения“ 
не следва да се смесва с други материали, като например водорасли.

Изменение 482
Ламберт ван Нистелрой, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване, 1. Продукт за наторяване на ЕС
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маркиран с маркировката „СЕ“, може 
да съдържа компост, получен от 
аеробно компостиране на само един или 
повече от един от следните входящи 
материали:

може да съдържа компост, течни, 
нетечни или немикробни екстракции
от компост, получени от аеробно 
компостиране и последващото 
умножаване на естествените 
микробни вещества на само един или 
повече от един от следните входящи 
материали:

Or. en

Изменение 483
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 3 – точка 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Живи или мъртви организми или
части от тях, непреработени или 
преработени само по ръчен, механичен 
или гравитационен начин, чрез 
разтваряне във вода, чрез флотация, 
чрез екстракция с вода, чрез парна 
дестилация или чрез нагряване 
единствено за отстраняване на 
водата или които са извлечени по 
някакъв начин от въздуха, с 
изключение на

в) живи или мъртви организми или 
части от тях, непреработени или 
преработени само по ръчен, механичен 
или гравитационен начин, чрез 
разтваряне във вода, чрез флотация, 
чрез екстракция с вода, с изключение на

Or. en

Обосновка

Компостът е нестерилна растежна среда. Той е не само източник на хранителни 
елементи, но и инокулум на живи организми, които колонизират средата, в която са 
въведени (напр. деградирала почва), и дават начален тласък на кръговрата на 
хранителните вещества чрез жизнени процеси. Поради това, като се стерилизира 
компостът чрез нагряване или изпаряване, се разрушава полезната функция на 
инокулация, за която би могъл да послужи. а да се предотврати възможността 
хората да разбират под компост „стерилна растежна среда“, терминологията 
следва да бъде преразгледана. Но в този си вид целта на проекта за законодателен 
акт е неясна.
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Изменение 484
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 3 – точка 1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– утайки от отпадъчни води, 
промишлени и драгажни утайки, и

– утайки от отпадъчни води, 
промишлени утайки (освен 
непотребими хранителни остатъци, 
фуражи и насаждения, свързани с 
агрогорива) или драгажни утайки, и

Or. en

Изменение 485
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 3 – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– в които производствените 
линии за обработване навходящите
материали, посочени в точка 1 по-горе,
са ясно отделени от 
производствените линии за 
преработка на суровини, различни от 
тези, посочени в параграф 1, и

Or. en

Изменение 486
Паскал Дюран

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. считано от [Publications office: 
Please insert the date occurring 5 years 
after the date of application of this 

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 487
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 4 – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– в които производствените 
линии за обработване навходящите
материали, посочени в точка 1 по-горе,
са ясно отделени от 
производствените линии за 
преработка на суровини, различни от 
тези, посочени в параграф 1, и

Or. en

Изменение 488
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 5 – точка 2 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– в които производствените 
линии за обработване навходящите
материали, посочени в точка 1 по-горе,
са ясно отделени от 
производствените линии за 
преработка на суровини, различни от 
тези, посочени в параграф 1, и

Or. en

Изменение 489
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 7 – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– са не са били подложени на друга 
преработка, освен изсушаване или 
лиофилизиране, и

заличава се

Or. en

Изменение 490
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Приложение II – част II – КСМ 7 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– са не са били подложени на 
друга преработка, освен изсушаване 
или лиофилизиране, и

заличава се

Or. de

Изменение 491
Паскал Дюран
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Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 7 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– са изброени в таблицата по-долу: заличава се

Azotobacter spp.

Микоризни гъби

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Обосновка

Вече има много други видове и техни микробни консорциуми, които се използват и 
представляват интерес за земеделските производители и които вече са признати на 
национално равнище.

Изменение 492
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване,
маркиран с маркировката „СЕ“, може да 
съдържа вещество или смес, чието 
предназначение е да подобрява схемите 
на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
агрономична добавка.

1. Маркиран с маркировката „СЕ“
продукт за наторяване може да 
съдържа вещество или смес
(включително технически добавки,
като например: противослепващи 
агенти, антипенители, 
противопрашни субстанции, бои и 
реологични агенти), чието 
предназначение е да подобрява схемите 
на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
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агрономична добавка.

Or. en

Изменение 493
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване,
маркиран с маркировката „СЕ“, може да 
съдържа вещество или смес, чието 
предназначение е да подобрява схемите 
на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
агрономична добавка.

1. Маркиран с маркировката „СЕ“
продукт за наторяване може да 
съдържа вещество или смес
(включително технически добавки,
като например: противослепващи 
агенти, антипенители, 
противопрашни субстанции, бои и 
реологични агенти), чието 
предназначение е да подобрява схемите 
на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
агрономична добавка.

Or. en

Изменение 494
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване,
маркиран с маркировката „СЕ“, може да 
съдържа вещество или смес, чието 
предназначение е да подобрява схемите 

1. Маркиран с маркировката „СЕ“
продукт за наторяване може да 
съдържа вещество или смес
(включително технически добавки,
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на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
агрономична добавка.

като например: противослепващи 
агенти, антипенители, 
противопрашни субстанции, бои и 
реологични агенти), чието 
предназначение е да подобрява схемите 
на освобождаване на хранителни 
елементи от продукта за наторяване, 
само ако съответствието на това 
вещество или смес с изискванията на 
настоящия регламент за продукт от 
ПФК 5 от приложение I е доказано 
съгласно процедурата за оценяване на 
съответствието, приложима за такава 
агрономична добавка.

Or. en

Изменение 495
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
съответстващ на изискванията 
инхибитор на нитрификацията, както е 
посочено в ПФК 5(А)(I) от 
приложение I, само ако най-малко 50% 
от общото съдържание на азот (N) в 
продукта за наторяване се осигурява от 
азотните форми амониев йон (NH4+) и 
уреа (CH4N2O).

3. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
съответстващ на изискванията 
инхибитор на нитрификацията, както е 
посочено в ПФК 5(А)(I) от 
приложение I, само ако най-малко 50% 
от общото съдържание на азот (N) в 
продукта за наторяване се осигурява от 
азотните форми амониев йон (NH4+)
или от амониев йон (NH4+) и уреа
(CH4N2O).

Or. en

Изменение 496
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
съответстващ на изискванията 
инхибитор на уреазата, както е посочено 
в ПФК 5(А)(II) от Приложение I, само 
ако най-малко 50% от общото 
съдържание на азот (N) в продукта за 
наторяване се осигурява в азотна форма 
уреа (CH4N2O).

4. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
съответстващ на изискванията 
инхибитор на уреазата, както е посочено 
в ПФК 5(А)(II) от приложение I, само 
ако най-малко 50% от общото 
съдържание на азот (N) в продукта за 
наторяване се осигурява в азотна форма
амониев йон (NH4+) или от амониев 
йон (NH4+) и уреа (CH4N2O).

Or. en

Изменение 497
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 9 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Полимерите не трябва да 
съдържат формалдехид.

3. Полимерите не трябва да 
съдържат максимум 600 ppm свободен
формалдехид.

Or. en

Изменение 498
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Приложение II – част II – КСМ 10 – точка 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подобряване на проникването 
на вода в почвата.

Or. de
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Изменение 499
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 10 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: трябва да се спазва следния 
критерий: Полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че по-голямата 
част от него в крайна сметка се 
разгражда до въглероден диоксид, 
биомаса и вода. Най-малко 90 % от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в 
CO2 за най-много 24 месеца при 
изпитването за биоразграждане,
посочено в букви а) — в) по-долу.

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: трябва да се спазва следния 
критерий: Полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че по-голямата 
част от него в крайна сметка се 
разгражда до въглероден диоксид, 
биомаса и вода. Най-малко 90% от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод се преобразува в CO2 в 
сравнение с подходящия стандарт при 
изпитването за биоразграждане. 
Критерият за биоразградимост,
както и разработването на подходящ 
метод за изпитване за 
биоразградимост трябва да се оценява 
на базата на последните научни 
доказателства и се определя в 
рамките на [три години след датата 
на прилагане на настоящия 
регламент].

Or. en

Обосновка

Промишлеността се нуждае от време за разработването на нови технологии на 
покрития, за да се приспособи към новите изисквания за биоразградимост. Предвид 
това се предлага в рамките на 3 години след прилагането на новия регламент да се 
установят стандарти за биоразградимост с подходящите методи за изпитване. 

Изменение 500
Паскал Дюран

Предложение за регламент
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Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 10 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: трябва да се спазва следния 
критерий: Полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че по-голямата 
част от него в крайна сметка се 
разгражда до въглероден диоксид, 
биомаса и вода. Най-малко 90% от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в 
CO2 за най-много 24 месеца при 
изпитването за биоразграждане, 
посочено в букви а) — в) по-долу.

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation]: трябва да се спазва следния 
критерий: Полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че по-голямата 
част от него в крайна сметка се 
разгражда до въглероден диоксид, 
биомаса и вода. Най-малко 90% от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в 
CO2 за най-много 12 месеца при 
изпитването за биоразграждане, 
посочено в букви а) – в) по-долу, което 
също така се осъществява при 
реалистични in-vivo условия, които 
вземат предвид различните скорости 
на разлагане при анаеробни условия, 
във водни местообитания или под 
вода, при условия на заблатеност или 
в замръзнала почва.

Or. en

Изменение 501
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Приложение II – част II – КСМ 10 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от [Publications office, 
please insert the date occurring three years 
after the date of application of this 
Regulation], трябва да се спазва
следният критерий за покриващите 
средства: полимерът трябва да може да 
претърпява физично и биологично 
разграждане, такова, че по-голямата 
част от него в крайна сметка се 
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биомаса и вода. Най-малко 90% от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в CO2

за най-много 24 месеца при изпитването 
за биоразграждане, посочено в букви а) 
— в) по-долу.

разгражда до въглероден диоксид, 
биомаса и вода. Най-малко 90% от 
съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в CO2

за най-много 24 месеца при изпитването 
за биоразграждане, посочено в букви а) 
– в) по-долу.

Or. de

Изменение 502
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 10 – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 503
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 10 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 504
Вики Форд
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Предложение за регламент
Приложение ІІ – част ІІ – КСМ 10 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 505
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 10 – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 506
Никола Данти, Паоло Де Кастро

Предложение за регламент
Приложение II – част IІ – КСМ 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, може да съдържа 
достигнали крайна точка в 
производствената верига, определена в 

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

№ 1069/2009. Съгласно предвиденото в 
горепосочения Регламент на пазара 
могат да бъдат пускани без 
ограничения продукти за наторяване, 
които са достигнали крайна точка в 
производствената верига, изброени и 
посочени в таблицата по-долу:

Or. it

Изменение 507
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение IІ – част II – КСМ 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

КСМ 11a: ДРУГИ СТРАНИЧНИ 
ПРОДУКТИ ОТ 

ПРОМИШЛЕНОСТТА

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

2. До [Служба за публикации: 
Моля въведете датата, настъпваща 5 
години след публикуването на 
настоящия регламент в Официален 
вестник на Европейския съюз] е 
разрешено да се използват следните 
странични промишлени продукти 
като съставен материал за продукт 
за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“: амониев сулфат, 
сярна киселина, железен сулфат, 
амоняк, магнезиев сулфат, магнезиев 
нитрат и антислепващи агенти, 
когато са получени като странични 
или съпътстващи продукти на 
определени промишлени процеси. 

Or. en
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Обосновка

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Изменение 508
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Инструкции за предвидената
употреба, включително предвидената 
норма на торене и прицелните 
растения

в) Инструкции за употреба
съгласно добрата земеделска 
практика, законодателството на ЕС 
и националните разпоредби като 
част от плана за торене.

Or. en

Обосновка

Земеделските производители са професионални ползватели на минерални торове. 
Инструкциите относно предвидената употреба или прицелните растения могат да 
бъдат много разнообразни, тъй като продуктите за наторяване може да се 
използват за много цели. Количеството информация на етикетите върху 
торбичката трябва да бъде управляемо от гледна точка както на производителите, 
така и на земеделските стопани. 

Изменение 509
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструкции за предвидената 
употреба, включително предвидената 
норма на торене и прицелните 
растения;

в) инструкции за предвидената 
употреба, включително предвидената 
норма на торене, съхраняване, график, 
прицелни растения или гъби, и ако е 
необходимо, приложимия метод за 
предотвратяване на нежелани 
емисии;

Or. en

Изменение 510
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) инструкции за предвидената 
употреба, включително предвидената 
норма на торене и прицелните растения;

в) кратки инструкции за 
предвидената употреба, включително 
предвидената норма на торене и 
прицелните растения;

Or. en

Обосновка

Земеделските производители са професионални ползватели на минерални торове. 
Инструкциите относно предвидената употреба или прицелните растения могат да 
бъдат много разнообразни, тъй като продуктите за наторяване може да се 
използват за много цели. Количеството информация на етикетите върху торбичката 
трябва да бъде управляемо от гледна точка както на производителите, така и на 
земеделските производители. Земеделските производители са професионални 
ползватели на минерални торове. Инструкциите относно предвидената употреба или 
прицелните растения могат да бъдат много разнообразни, тъй като продуктите за 
наторяване може да се използват за много цели. Количеството информация на 
етикетите върху торбичката трябва да бъде управляемо от гледна точка както на 
производителите, така и на земеделските стопани.

Изменение 511
Паскал Дюран
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Предложение за регламент
Приложение ІII – част 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички компоненти
над 5 % от сухото тегло на продукта в 
низходящ ред по големина , 
включително посочване на съответните 
категории съставни материали („КСМ“), 
както е посочено в приложение II.

д) описание на всички компоненти 
от сухото тегло на продукта в низходящ 
ред по големина, включително 
посочване на съответните категории 
съставни материали („КСМ“), както е 
посочено в приложение II.

Or. en

Обосновка

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Изменение 512
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІII – част 1 – точка 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) описание на всички компоненти
над 5 % от сухото тегло на продукта в 
низходящ ред по големина , 
включително посочване на съответните 
категории съставни материали („КСМ“), 
както е посочено в приложение II.

д) описание на всички компоненти 
от сухото тегло на продукта в низходящ 
ред по големина, включително 
посочване на съответните категории 
съставни материали („КСМ“), както е 
посочено в приложение II.

Or. en
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Изменение 513
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съдържание на тежки метали 
в продукта за наторяване с произход 
ЕС, изчислен като средна стойност 
от трите последни анализа, 
извършени в съответствие с 
изискванията на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 514
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Едновременно с публикуването 
на настоящия регламент в 
Официален вестник на Европейския 
съюз Комисията публикува 
ръководство, в което предоставя на 
производителите и на органите за 
надзор на пазара яснота и примери 
относно това как следва да изглежда 
етикетът. В това ръководство се 
уточнява и видът на съответната 
информация, както е посочено в част 
1, точка 2, буква г) от приложение III.

Or. en

Обосновка

За да се улеснят контролът от страна на органите за надзор на пазара и спазването 
от страна на производителите, конкретните изисквания и визуалните аспекти на 
етикетите за торове следва да бъдат предоставени от Комисията в ръководство.
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Изменение 515
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – точка 8а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8a. Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, може 
да бъде използван в биологичното 
земеделие съгласно Регламент (ЕО) 
№ 834/2007, това се посочва на 
етикета със следния текст 
„разрешен в биологичното земеделие в 
съответствие с Регламент (EО) 
№ 834/2007“.

На етикета на продуктите за 
наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, които не са 
подходящи за биологичното 
земеделие, що се отнася до Регламент 
(ЕО) № 834/2007, и които имат 
търговско наименование, напомнящо 
обозначенията, посочени в член 23 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007, което би 
могло да обърка крайния потребител 
за тяхната употреба в органичното 
земеделие, се посочва че те „не са 
разрешени в биологичното земеделие в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 834/2007“.

Or. en

Изменение 516
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 2 – ПФК 1 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Съдържанието на инхибитор на 
нитрификацията трябва да се посочи 

б) Съдържанието на инхибитор на 
нитрификацията трябва да се посочи 



PE602.754v01-00 86/148 AM\1121500BG.docx

BG

като процент от масата на общия азот
(N), наличен като амониев (NH4+) и 
карбамиден (CH4N2O) азот.

като процент от масата на общия азот
(N), наличен като амониев (NH4+) или 
амониев (NH4+) и карбамиден
(CH4N2O) азот.

Or. en

Изменение 517
Вики Форд

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обявените хранителни елементи 
азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез 
техните химични символи в реда N-P-K;

а) обявените хранителни елементи 
азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез 
техните химични символи в реда N-P-K;
обявеното съдържание на азот се 
представя като сумата от амонячен 
азот, нитритен азот, уреен азот, 
азот от уреа-формалдехид, азот от 
изобутилендиуреа, азот от 
кротонилидендиуреа и азот от 
цианамид.

Фосфорните торове трябва да 
отговарят на следните минимални 
равнища на разтворимост, за да 
присъстват в растенията, или в 
противен случай не могат да се 
обявяват като фосфорни торове:

– разтворимост във вода: най-малко 
25% от общия P,

– разтворимост в неутрален амониев 
цитрат: най-малко 30% от общия P,

– разтворимост в мравчена киселина 
(само за мек фосфорит): най-малко 
35% от общия P.

Or. en

Обосновка

За да е по-ясен етикетът, е необходимо да се посочат всички форми на азота от 
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общия азот и равнището на разтворимост на фосфора. По-специално, с цел 
оптимизиране на усвояването на фосфора от растенията, което зависи само от 
разтворимата фракция в корените, е необходимо да се установи обявеното равнище 
на разтворимост на фосфата от оборска тор.

Изменение 518
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(А) – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обявените хранителни елементи 
магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S)
или натрий (Na) чрез техните химични 
символи в реда Mg-Ca-S-Na;

б) обявените хранителни елементи
калций (Ca), магнезий (Mg), натрий 
(Na) или сяра (S) чрез техните химични 
символи в реда Ca- Mg - Na - S;

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени в целия 
текст.)

Or. en

Изменение 519
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(А) – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цифри, показващи общото
съдържание на обявените хранителни 
елементи азот (N), фосфор (P) или калий
(К), последвани от цифри в скоби, 
показващи общото съдържание на 
магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или 
натрий (Na),

в) цифри, показващи средното
съдържание на обявените хранителни 
елементи азот (N), фосфор (P) или калий
(К), последвани от цифри в скоби, 
показващи общото съдържание на 
магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или 
натрий (Na),

Or. en
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Обосновка

За органичните торове невинаги е възможно да има пълно етикетиране на точното 
количествено измеримо съдържание на хранителни елементи поради специфичния 
характер и/или естествения произход на тора – количествата/концентрациите са 
естествено променливи в живи системи.

Изменение 520
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2– ПФК 1(А) – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цифри, показващи общото
съдържание на обявените хранителни 
елементи азот (N), фосфор (P) или калий
(К), последвани от цифри в скоби, 
показващи общото съдържание на 
магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или 
натрий (Na),

в) цифри, показващи средното
съдържание на обявените хранителни 
елементи азот (N), фосфор (P) или калий
(К), последвани от цифри в скоби, 
показващи общото съдържание на 
магнезий (Mg), калций (Ca), сяра (S) или 
натрий (Na),

Or. en

Изменение 521
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

● органичен въглерод (С); и ● органичен въглерод (С) и 
съотношение C/N;

Or. en

Обосновка

Съотношението C/N също така следва да бъде отбелязано на етикета, защото то 
показва степента на минерализация, съдържанието на азот.
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Изменение 522
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(А) – точка 1 – буква г – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– органичен въглерод (С); и – органичен въглерод (С) и 
съотношение C/N;

Or. en

Обосновка

Съотношението C/N следва да бъде отбелязано на етикета, защото то показва 
степента на минерализация, съдържанието на азот за растението. Без него ще е 
възможно да се посочи количеството азот, което не е достъпно за растението.

Изменение 523
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 
освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 
торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е прекалено неясна. Не е ясно какво означава „информация за 
евентуалното въздействие върху качеството на въздуха“ или какви точно са 
„подходящите мерки“. Освен това производителите на уреа вече са в неравностойно 
положение поради необходимостта от квоти за емисиите на CO2, които те не могат 



PE602.754v01-00 90/148 AM\1121500BG.docx

BG

да компенсират по отношение на уреата (не се предвижда улавяне на въглероден 
диоксид за уреата). На последно място, подобни разпоредби липсват и за оборската 
тор и органичните торове.

Изменение 524
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 
освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 
торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е прекалено неясна. Не е ясно какво означава „информация за 
евентуалното въздействие върху качеството на въздуха“ или какви точно са 
„подходящите мерки“. Освен това производителите на уреа вече са в неравностойно 
положение поради необходимостта от квоти за емисиите на CO2, които те не могат 
да компенсират по отношение на уреата (не се предвижда улавяне на въглероден 
диоксид за уреата). На последно място, подобни разпоредби липсват и за оборската 
тор и органичните торове.

Изменение 525
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

● общ фосфорен пентаоксид ● фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим в неутрален амониев 
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(P2O5). цитрат и вода.

Or. en

Обосновка

Изразът „общ“ не е валиден от агрономична гледна точка особено при високо и 
неутрално pH и ниски количества валежи. Съществуващата фракция за растенията е 
разтворима в амониев цитрат и във вода за по-добра информираност на земеделските 
стопани.

Изменение 526
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква г – тире 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато е наличен мек смлян 
фосфорит, фосфорен пентаоксид
(P2O5), разтворим в мравчена 
киселина;

– фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим само в неорганични 
(минерални) киселини;

Or. en

Обосновка

Той не се получава непосредствено, а само при много ниско pH на почвата и обилни 
валежи. За по-добра информираност на земеделските стопани тази информация 
следва да бъде включена в етикета.

Изменение 527
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 

заличава се
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освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 
торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

Or. en

Изменение 528
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – точка 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

● съдържанието на органичен 
въглерод (С); и

● органичен въглерод (С) и 
съотношение C/N;

Or. en

Обосновка

Съотношението C/N също така следва да бъде отбелязано на етикета, защото то 
показва степента на минерализация, съдържанието на азот.

Изменение 529
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(Б)– точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) ако съдържанието на кадмий (Cd) е 
равно на или по-високо от 20 mg/kg 
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фосфорен пентаоксид (P2О5), тогава 
на етикета следва да се посочи 
реалното съдържание на кадмий (Cd) 
в mg/kg P2О5, и

б) текстът „с ниско съдържание на 
кадмий“ или подобен, или лого с такъв 
текст могат да бъдат поставени 
само ако съдържанието на кадмий 
(Cd) е по-ниско от 20 mg/kg фосфорен 
пентаоксид (P2O5).

Or. en

Изменение 530
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) обявените хранителни елементи 
азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез 
техните химични символи в реда N-P-K;

а) обявените хранителни елементи 
азот (N), фосфор (P) или калий (К) чрез 
техните химични символи в реда N-P-K. 
Подлежащото на обявяване 
съдържание на азот се представя 
като сумата от амонячен азот, 
нитритен азот, карбамиден азот, 
азот от уреа-формалдехид, азот от 
изобутилендиуреа и азот от 
кротонилидендиуреа.

Фосфорните торове трябва да 
отговарят на следните минимални 
равнища на разтворимост, за да 
присъстват в растенията, или в 
противен случай не могат да се 
обявяват като фосфорни торове:

– разтворимост във вода: най-малко 
40% от общия P2О5,

– най-малко 75% от общия P2O5, 
разтворимост в неутрален амониев 
цитрат,

– разтворимост в мравчена киселина 
(само за мек фосфорит): най-малко 
55% от общия P2О5.
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Or. en

Изменение 531
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква г – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

● общ фосфорен пентаоксид
(P2O5);

● фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим в неутрален амониев 
цитрат и вода

Or. en

Обосновка

Изразът „общ“ не е валиден от агрономична гледна точка особено при високо и 
неутрално pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е 
разтворима в амониев цитрат и във вода за по-добра информираност на земеделските 
стопани.

Изменение 532
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква г – тире 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато е наличен мек смлян 
фосфорит, фосфорен пентаоксид
(P2O5), разтворим в мравчена 
киселина;

– фосфорен пентаоксид (P2O5), 
разтворим само в минерални киселини;

Or. en

Изменение 533
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква г – тире 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– когато е наличен мек смлян 
фосфорит, фосфорен пентаоксид
(P2O5), разтворим в мравчена 
киселина;

– фосфорен пентаоксид (P2O5)
разтворим само в неорганични 
(минерални) киселини;

Or. en

Обосновка

Той не се получава непосредствено, а само при много ниско pH на почвата и обилни 
валежи. За по-добра информираност на земеделските производители тази 
информация следва да бъде включена в етикета.

Изменение 534
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква г – тире 4 – алинея 1a 
(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– под формата на прах или парче

Or. en

Изменение 535
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– суровини, използвани за 
производството, и приблизителен 
процент на съставките

Or. en
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Изменение 536
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 
освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 
торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

заличава се

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е прекалено неясна. Не е ясно какво означава „информация за 
евентуалното въздействие върху качеството на въздуха“ или какви точно са 
„подходящите мерки“. Освен това производителите на уреа вече са в неравностойно 
положение поради необходимостта от квоти за емисиите на CO2, които те не могат 
да компенсират по отношение на уреата (не се предвижда улавяне на въглероден 
диоксид за уреата). На последно място, подобни разпоредби липсват и за оборската 
тор и органичните торове.

Изменение 537
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 
освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 

заличава се
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торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата е прекалено неясна. Не е ясно какво означава „информация за 
евентуалното въздействие върху качеството на въздуха“ или какви точно са 
„подходящите мерки“. Освен това производителите на уреа вече са в неравностойно 
положение поради необходимостта от квоти за емисиите на CO2, които те не могат 
да компенсират по отношение на уреата (не се предвижда улавяне на въглероден 
диоксид за уреата). На последно място, подобни разпоредби липсват и за оборската 
тор и органичните торове.

Изменение 538
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В) – ПФК 1(В)(І) – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) когато е налична уреа 
(CH4N2O) – информация за 
евентуалното въздействие върху 
качеството на въздуха от 
освобождаването на амоняк, 
дължащо се на използването на 
торове, и отправяне на покана към 
ползвателите да прилагат подходящи 
мерки за намаляване на 
въздействието.

заличава се

Or. en

Изменение 539
Паскал Дюран

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Продукти за наторяване, 
които съдържат по-малко от 5 ppm 
от следните елементи: кадмий, 
арсен, олово, хром VI и живак, имат 
право да използват видима „зелена“ 
екомаркировка в своята опаковка и 
етикет. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за приемане на техническите 
стандарти за тази екомаркировка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 540
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Продукти за наторяване, 
които съдържат по-малко от 5 ppm 
от следните елементи: кадмий, 
арсен, олово, хром VI и живак, имат 
право да използват видима „зелена“ 
екомаркировка в своята опаковка и 
етикет. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове за приемане на техническите 
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стандарти за тази екомаркировка.

Or. en

Изменение 541
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 542
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 543
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І) – точка 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. 2a. Когато продуктът за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, има общо 
съдържание на фосфор (P) от 5% от 
масата еквивалент на фосфорен 
пентаоксид (P2O5) или повече 
(„фосфорен тор“):

а) ако съдържанието на кадмий (Cd) е 
равно на или по-високо от 20 mg/kg 
фосфорен пентаоксид (P2О5), тогава 
на етикета следва да се посочи 
реалното съдържание на кадмий (Cd) 
в mg/kg P2О5, и

б) текстът „с ниско съдържание на 
кадмий“ или подобен, или лого с такъв 
текст могат да бъдат поставени 
само ако съдържанието на кадмий 
(Cd) е по-ниско от 20 mg/kg фосфорен 
пентаоксид (P2O5).

Or. en

Изменение 544
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І)(а) – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прах, когато най-малко 90% от в) прах, когато най-малко 90% от 
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продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 10 mm –, или

продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 1 mm, или

Or. en

Изменение 545
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І)(а) – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прах, когато най-малко 90% от 
продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 10 mm –, или

в) прах, когато най-малко 90% от 
продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 1 mm, или

Or. en

Обосновка

Неправилен размер на праховите частици. Размер от 10 mm не е прах. Повечето 
торове са във вид на гранули с по-малък размер от този. Праховата форма изисква 
много по-малък размер на частиците.

Изменение 546
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(І)(а) – точка 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прах, когато най-малко 90% от 
продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 10 mm –, или

в) прах, когато най-малко 90% от 
продукта може да премине през сито с 
размер на отворите 1 mm, или

Or. en

Изменение 547
Марк Тарабела



PE602.754v01-00 102/148 AM\1121500BG.docx

BG

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 1(В)(ІІ) – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обявените микроелементи в 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъдат 
изброени със своите наименования и 
химични символи в следния ред: бор
(B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), 
манган (Mn), молибден (Mo) и цинк
(Zn), последвани от наименованията на 
техните противоположно заредени 
йони;

1. Обявените микроелементи в 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъдат 
изброени със своите наименования и 
химични символи в следния ред: бор
(B), кобалт (Co), мед (Cu), желязо (Fe), 
манган (Mn), молибден (Mo), селен (Se), 
силиций (Si) и цинк (Zn), последвани от 
наименованията на техните 
противоположно заредени йони,

Or. en

Изменение 548
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IІ – част 2 – ПФК 3 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на азот (N); заличава се

Or. en

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физическата и 
химическата структура на почвата, а не да освобождават хранителни елементи. 
Осигуряването на възможност за обявяване на съдържанието на хранителни 
елементи би могло да доведе до неподходяща употреба на тези продукти.

Изменение 549
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IІ – част 2 – ПФК 3 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на фосфорен заличава се
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пентаоксид (P2O5);

Or. en

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физическата и 
химическата структура на почвата, а не да освобождават хранителни елементи. 
Осигуряването на възможност за обявяване на съдържанието на хранителни 
елементи би могло да доведе до неподходяща употреба на тези продукти.

Изменение 550
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IІ – част 2 – ПФК 3 – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на калиев 
оксид (K2O);

заличава се

Or. en

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физическата и 
химическата структура на почвата, а не да освобождават хранителни елементи. 
Осигуряването на възможност за обявяване на съдържанието на хранителни 
елементи би могло да насърчи неподходяща употреба на тези продукти.

Изменение 551
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 6 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) посочване, че продуктът не е 
продукт за растителна защита

Or. en
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Изменение 552
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3 – ПФК 1(A)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри

Органичен 
въглерод (С)

± 20% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен 
въглерод (С)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен азот 
(N)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 

Органичен азот 
(N)

± 15%
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
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абсолютна 
стойност

абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 
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отклонение от
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Обявените 
форми на азот, 
фосфор и калий

Двукомпонетни 
смеси: 
максимално 
допустими 
количества в 
абсолютна 
стойност от 
1,1 N и 0,5 
органичен N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O и 
1,5 за сумата 
от два 
хранителни 
елемента.

Трикомпонетни 
смеси: 
максимално 
допустими 
количества в 
абсолютна 
стойност от 
1,1 N и 0,5 
органичен N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O и 
1,9 за сумата 
от три 
хранителни 
елемента.

± 10% от 
общата обявена 
стойност за 
всеки 
хранителен 
елемент до най-
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много 2 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност.

Or. en

Изменение 553
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3 – ПФК 1(A)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри

Органичен 
въглерод (С)

± 20% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен 
въглерод (С)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 

Общ азот (N) ± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
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стойност стойност

Органичен азот 
(N)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен азот 
(N)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 15% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 
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обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира пълна ефективност на продуктите, 
които ще се продават на земеделските производители. Въпреки това е необходимо да 
има разумна гъвкавост, за да се вземат под внимание производствените процеси.

Изменение 554
Серхио Гутиерес Прието, Клара Еухения Агилера Гарсия

Предложение за регламент
риложение ІІІ – част 3 – ПФК 1(A)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри

Допуски за 
обявеното 
съдържание на 
хранителен 
елемент и други 
обявени 
параметри
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Органичен 
въглерод (С)

± 20 % 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентен пункт 
по абсолютна 
стойност

Органичен 
въглерод (С)

± 20 % 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентен пункт 
по абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Съдържание на 
сухо вещество

± 5,0 процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен азот 
(N)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Органичен азот 
(N)

± 20% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ фосфорен 
пентаоксид 
(P2O5)

± 20% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 50% 
относително 
отклонение от 

Общ калиев 
оксид (K2O)

± 20% 
относително 
отклонение от 
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обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

обявената 
стойност до най-
много 1,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ и 
водоразтворим 
магнезиев оксид, 
калциев оксид 
серен триоксид 
или натриев 
оксид

± 25% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност за тези 
хранителни 
елементи до 
най-много 1,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,5 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност до най-
много 2,0 
процентни 
пункта по 
абсолютна 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Количество – 5% 
относително 
отклонение от 
обявената 
стойност

Or. en
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Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира пълна ефективност на продуктите, 
които ще се продават на земеделските производители. Въпреки това е необходимо да 
има разумна гъвкавост, за да се вземат под внимание производствените процеси.

Изменение 555
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителните 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност за
всеки от хранителните 
елементи поотделно и за 
сумата на хранителните 
елементи

– 50% и +100% от 
обявената стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много -2 и +4 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% от обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Or. en

Обосновка

По отношение на първичните хранителни елементи трябва да бъде въведена обща 
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максимална стойност. Съгласно настоящата формулировка се допуска общо 
изменение от 6% за азот, фосфор и калий (2% за всеки хранителен елементи 
поотделно N, P и K). Това би било твърде заблуждаващо по отношение на 
земеделските производители. Следва да се поясни, че 2% представлява общата 
пределно допустима стойност. Вторичните хранителни елементи могат да бъдат 
използвани като пълнители, поради което за тях се изискват по-високи и по-гъвкави 
правила за допустими отклонения при производствения процес.

Изменение 556
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителните 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност за
всеки от хранителните 
елементи поотделно и за 
сумата на хранителните 
елементи

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Or. en

Изменение 557
Антонио Лопес-Истурис Уайт
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Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност 

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Допуските за фосфорен 
пентаоксид (P2O5) се 
отнасят за фосфорен 
пентаоксид (P2O5), 
разтворим в неутрален 
амониев цитрат и вода.

Or. en

Обосновка

Съществуващата фракция за растенията е фосфорен пентаоксид, разтворим в 
неутрален амониев цитрат и във вода.

Изменение 558
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Органичен въглерод: ± 20 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентен пункт по 
абсолютна стойност

Органичен въглерод: ± 15 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по 
абсолютна стойност

Органичен азот: ± 50 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 1,0 процентен пункт по абсолютна 
стойност

Органичен азот: ± 15 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 1,0 процентен пункт по абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,5 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 15 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,5 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 15% относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Or. en

Изменение 559
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(Б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Органичен въглерод: ± 20%
относително отклонение от обявената 
стойност до най-много 2,0 процентни 
пункта по абсолютна стойност

Органичен въглерод: ± 15 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по 
абсолютна стойност

Органичен азот: 50% относително 
отклонение от обявената стойност до 
най-много 1,0 процентни пункта по 
абсолютна стойност

Органичен азот: ± 15 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 1,0 процентен пункт по 
абсолютна стойност

Обща мед (Cu) ± 50 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,5 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Обща мед (Cu) ± 50 % относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,5 процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ цинк (Zn) ± 50% относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по абсолютна 

Общ цинк (Zn) ± 50% относително 
отклонение от обявената стойност до най-
много 2,0 процентни пункта по абсолютна 
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стойност стойност

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не гарантира пълна ефективност на продуктите, 
които ще се продават на земеделските производители. Въпреки това е необходимо да 
има разумна гъвкавост, за да се вземат под внимание производствените процеси

Изменение 560
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3– ПФК 1(В)(І)

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5
э

K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Гранулометрия: ± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 5% относително отклонение от обявената стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5
э

K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителните 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност за 
всеки от хранителните 

– 50% и +100% от 
обявената стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много -2 и +4
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност



AM\1121500BG.docx 117/148 PE602.754v01-00

BG

елементи поотделно и за 
сумата на хранителните 
елементи

Горепосочените стойности на допуските са приложими и за азотните форми и за 
разтворимостта.

Гранулометрия: ± 20% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 3 % относително отклонение от обявената стойност

Or. en

Обосновка

По отношение на първичните хранителни елементи трябва да бъде въведена обща 
максимална стойност. Съгласно настоящата формулировка се допуска общо 
изменение от 6% за азот, фосфор и калий (2% за всеки хранителен елементи 
поотделно N, P и K). Това би било твърде заблуждаващо по отношение на 
земеделските производители. Следва да се поясни, че 2% представлява общата 
пределно допустима стойност. Вторичните хранителни елементи могат да бъдат 
използвани като пълнители, поради което за тях се изискват по-високи и по-гъвкави 
правила за допустими отклонения при производствения процес. Предлаганият допуск 
(± 10%) за зърнометричния състав е твърде строг, тъй като измерването зависи в 
много голяма степен от пробите. Относителното отклонение от ± 5% от обявената 
стойност за количество е твърде високо.

Изменение 561
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3– ПФК 1(В)(І)

Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5
э

K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Гранулометрия: ± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 



PE602.754v01-00 118/148 AM\1121500BG.docx

BG

съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 5% относително отклонение от обявената стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителните 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност за 
всеки от хранителните 
елементи поотделно и за 
сумата на хранителните 
елементи

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност до най-много 1,5 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Горепосочените стойности на допуските са приложими и за азотните форми и за 
разтворимостта.

Гранулометрия: ± 20% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 3% относително отклонение от обявената стойност

Or. en

Обосновка

По отношение на първичните хранителни елементи трябва да бъде въведена обща 
максимална стойност. Съгласно настоящата формулировка се допуска общо 
изменение от 6% за азот, фосфор и калий (2% за всеки хранителен елементи 
поотделно N, P и K). Това би било твърде заблюждаващо по отношение на 
земеделските производители. Следва да се поясни, че 2% представлява общата 
пределно допустима стойност. Вторичните хранителни елементи могат да бъдат 
използвани като пълнители, поради което за тях се изискват по-високи и по-гъвкави 
правила за допустими отклонения при производствения процес. Предлаганият допуск 
(± 10%) за зърнометричния състав е твърде строг, тъй като измерването зависи в 
много голяма степен от пробите. Относителното отклонение от ± 5% от обявената 
стойност за количество е твърде високо.

Изменение 562
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3– ПФК 1(В)(І)
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Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Гранулометрия: ± 10% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 5% относително отклонение от обявената стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителните 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност за 
всеки от хранителните 
елементи поотделно и за 
сумата на хранителните 
елементи

– 50% и +100% от 
обявената стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много -2 и +4
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Горепосочените стойности на допуските са приложими и за азотните форми и за 
разтворимостта.

Гранулометрия: ± 20% относително отклонение, приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ през сито с определен размер на отвора

Количество: ± 3% относително отклонение от обявената стойност

Or. en

Изменение 563
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3 – ПФК 1(В)(І) – таблица
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Текст, предложен от Комисията

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност за наличните 
форми на хранителни 
елементи до най-много 2 
процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

Изменение

Допуски за обявеното съдържание на формите на неорганичен макроелемент

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25% от обявената 
стойност до най-много 
2 процентни пункта по 
абсолютна стойност

± 25% относително 
отклонение от обявената 
стойност за тези 
хранителни елементи до 
най-много 1,5 процентни 
пункта по абсолютна 
стойност

± 25% от 
обявената 
стойност до най-
много 0,9 
процентни пункта 
по абсолютна 
стойност

допуските за P2O5 се 
отнасят за фосфорен 
пентаоксид (P2O5) 
разтворим в неутрален 
амониев цитрат и вода.

Or. en

Обосновка

Съществуващата фракция за растенията е фосфорен пентаоксид, разтворим в 
неутрален амониев цитрат и във вода.

Изменение 564
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(В)(І) – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Зърнометричен състав ± 10 %
относително отклонение, приложимо 
към обявеното процентно съдържание 
на материал, преминаващ през сито с 
определен размер на отвора

Гранулометрия: Зърнометричен състав 
± 20% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Or. en

Обосновка

Необходима е повече гъвкавост поради производствените процеси.

Изменение 565
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 2(В)(І) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количество: ± 5% относително 
отклонение от обявената стойност

Количество: ± 3% относително 
отклонение от обявената стойност

Or. en

Изменение 566
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 1(В)(І) – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трикомпонентни смеси: максимално 
допустимо количество в абсолютни 
стойности от 1,1 N; 1,1 P2O5; 1,1 
K2O и 1,9 за сумата от три 
хранителни елемента. 

Двукомпонентни смеси: максимално 
допустимо количество в абсолютни 
стойности от 1,1N; 1,1 P2O5; 1,1 K2O 
и 1,5 за сумата от два хранителни 
елемента. 
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Необходими са допуски за обявените 
форми на азот, фосфор и калий.

± 10% от общата обявена стойност 
за всеки хранителен елемент до най-
много 2 процентни пункта по 
абсолютна стойност.

Or. en

Обосновка

Следва да се определят допуските за продукти с повече от един хранителен елемент в 
зависимост от това дали са двукомпонентни или трикомпоненти. 

Важно е да се гарантира, че земеделските производители ще получат хранителни 
елементи в необходимото количество и форма:

– За да се адаптира наторяването към нуждите на посевите.

– За да се защити околната среда от неадекватни дози и видове торове.

Изменение 567
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност
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Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
обявената стойност към момента на 
производство 

- 25% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 0,9 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
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обявената стойност към момента на 
производство 

- 15% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на Комисията да бъдат наложени граници на допуск за 
производството и за дистрибуцията, за да се гарантира качеството на 
подобрителите на почвата за земеделските производители. Въпреки това границите 
на допуск, предложени от Европейската комисия за дистрибуцията, са твърде 
благоприятни, те следва да бъдат намалени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 568
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
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процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
обявената стойност към момента на 
производство 

- 25% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 0,9 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
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процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
обявената стойност към момента на 
производство 

- 15% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на Комисията да бъдат наложени граници на допуск за 
производството и за дистрибуцията, за да се гарантира качеството на 
подобрителите на почвата за земеделските производители. Въпреки това границите 
на допуск, предложени от Европейската комисия за дистрибуцията, са твърде 
благоприятни, те следва да бъдат намалени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 569
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 3

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0
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процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
обявената стойност към момента на 
производство 

- 25% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент в 
производствената верига

Органичен въглерод (С) ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Общ азот (N) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) ± 20% относително отклонение от 
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обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (K2O) ± 20% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Сухо вещество ± 10% относително отклонение от 
обявената стойност

Количество - 5% относително отклонение от 
обявената стойност към момента на 
производство 

– 25% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент в производствената верига

Въглерод (C) org /Азот (N) org ± 20 % относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 2,0 
процентни пункта по абсолютна 
стойност

Зърнометричен състав ± 10% относително отклонение, 
приложимо към обявеното процентно 
съдържание на материал, преминаващ 
през сито с определен размер на отвора

Or. en

Изменение 570
Ярослав Валенса, Януш Левандовски, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 4

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри – 5% относително отклонение към 
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или m3) момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

pH ± 0,7 към момента на производство 
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± 0,9 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри 
или m3)

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на Комисията да бъдат наложени граници на допуск за 
производството и за дистрибуцията, за да се гарантира качеството на 
подобрителите на почвата за земеделските производители. Въпреки това границите 
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на допуск, предложени от Европейската комисия за дистрибуцията, са твърде 
благоприятни, те следва да бъдат намалени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 571
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 4

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри 
или m3)

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
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дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 0,9 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри 
или m3)

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство

–15% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
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момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Or. en

Обосновка

Подкрепяме предложението на Комисията да бъдат наложени граници на допуск за 
производството и за дистрибуцията, за да се гарантира качеството на 
подобрителите на почвата за земеделските производители. Въпреки това границите 
на допуск, предложени от Европейската комисия за дистрибуцията, са твърде 
благоприятни, те следва да бъдат намалени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 572
Кая Калас, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Приложение III – част 3 – ПФК 4

Текст, предложен от Комисията

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент във 
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веригата на дистрибуция

Количество, изразено като обем (литри 
или m3)

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

–25% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на
дистрибуция

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

–25% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на
дистрибуция

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

–25% относително отклонение в който и 
да било момент във веригата на
дистрибуция

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75 % относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Изменение

Форми на обявения хранителен елемент 
и други обявени критерии за качество

Допуски за обявения параметър

Електропроводимост ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената 
верига
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pH ± 0,7 към момента на производство 

± 1,0 в който и да било момент в 
производствената верига

Количество, изразено като обем (литри 
или m3)

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената
верига

Определяне на количеството (обема) на 
материали с размер на частиците по-
голям от 60 mm

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената
верига

Определяне на количеството (обем) на 
предварително оформена растежна 
среда

– 5% относително отклонение към 
момента на производство 

– 25% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената
верига

Водоразтворим азот (N) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената 
верига

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5)

± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената 
верига

Водоразтворим калиев оксид (К2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство 

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент в производствената 
верига

Or. en

Изменение 573
Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой, Ева Майдел
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Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идеен проект и производствени 
чертежи и схеми,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на 
производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.

Изменение 574
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идеен проект и производствени 
чертежи и схеми,

заличава се

Or. en

Изменение 575
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идеен проект и производствени 
чертежи и схеми,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на 
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производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.

Изменение 576
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идеен проект и производствени 
чертежи и схеми,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на 
производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.

Изменение 577
Михай Цуркану, Кристиан-Силвиу Бушой

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А– точка 2.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описания и обяснения, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за употребата на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на 
производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.
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Изменение 578
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А– точка 2.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описания и обяснения, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за употребата на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на
производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.

Изменение 579
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А– точка 2.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описания и обяснения, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за употребата на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“,

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба излага на риск поверителна интелектуална собственост на 
производителите на торове. Няма причина, поради която да следва да се представят 
идейни проекти и производствени чертежи и схеми.
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Изменение 580
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 2.2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) описания и обяснения, 
необходими за разбиране на тези 
чертежи и схеми и за употребата на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“,

заличава се

Or. en

Изменение 581
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А – точка 4.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.2. Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява 
заедно с техническата документация на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС идентифицира 
продукта, маркиран с маркировката
„СЕ“, за който е съставена.

4.2. Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява 
заедно с техническата документация на 
разположение на националните органи в 
продължение на пет години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС идентифицира 
продукта, маркиран с маркировката
„СЕ“, за който е съставена.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на техническата документация и на 
декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е прекалено дълъг. 
Целесъобразно е този период да се съкрати на 5 години в съответствие с данъчните 
изисквания.
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Изменение 582
Роберт Ярослав Ивашкевич

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1—4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки 3
месеца от името на производителя, за да 
се провери съответствието с

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1 – 4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки шест
месеца в случай на непрекъсната 
работа на инсталацията или всяка 
година в случай на периодично 
производство от името на 
производителя, за да се провери 
съответствието с

Or. en

Изменение 583
Дариуш Росати, Януш Левандовски, Ярослав Валенса

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1—4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки 3
месеца от името на производителя, за да 
се провери съответствието с

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1 – 4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки шест
месеца в случай на непрекъсната 
работа на инсталацията или всяка 
година в случай на периодично 
производство от името на 
производителя, за да се провери 
съответствието с

Or. en

Изменение 584
Едвард Чесак

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1—4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки 3
месеца от името на производителя, за да 
се провери съответствието с

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1 – 4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки шест
месеца в случай на непрекъсната 
работа на инсталацията или всяка 
година в случай на периодично 
производство от името на 
производителя, за да се провери 
съответствието с

Or. en

Обосновка

Предлаганата честота на изпитванията е твърде висока и това ще ги направи 
невъзможни за предприятията, които произвеждат постоянно или дори периодично, 
например по един месец всяка година. И за двата вида: предприятия с периодично 
производство и предприятия с постоянно производство, е по-добре да се определи 
период от шест месеца.

Изменение 585
Ева Майдел

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1—4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта най-малко на всеки 3 
месеца от името на производителя, за да 
се провери съответствието с

Циклите и изпитването, посочени в
точки 4.1 – 4.3 по-долу трябва да се 
извършват върху представителна проба 
от продукта на всеки 6 месеца от името 
на производителя, за да се провери 
съответствието с

Or. en

Обосновка

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
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of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Изменение 586
Ева Майдел

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4.3.5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3.5a. Производителят следва да 
съхранява докладите от 
изпитванията заедно с техническата 
документация.

Or. en

Обосновка

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Изменение 587
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 5.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2. Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 

5.2. Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
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изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява 
заедно с техническата документация на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС идентифицира 
такъв продукт, маркиран с маркировката
„СЕ“, за който е съставена.

изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява 
заедно с техническата документация на 
разположение на националните органи в 
продължение на пет години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с
изискванията на ЕС идентифицира 
такъв продукт, маркиран с маркировката
„СЕ“, за който е съставена.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на техническата документация и на 
декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е прекалено дълъг. 
Целесъобразно е този период да се съкрати на 5 години в съответствие с данъчните 
изисквания.

Изменение 588
Ева Майдел

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул А1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Задължения на 
нотифицираните органи за 
предоставяне на информация и при 
осъществяване на дейността им

4a.1. Всеки нотифициран орган следва 
незабавно да информира своя 
нотифициращ орган и другите органи, 
нотифицирани съгласно настоящия 
регламент, които осъществяват 
подобни дейности по оценка на 
съответствието по отношение на 
следните продукти:

а) в случай че производителят не се 
съобрази с 6-месечния срок за 
извършване на изпитване съгласно 
изискванията на точка 4;
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б) в случай че резултат от изпитване 
показва несъответствие с 
изискването за устойчивостта при 
детонация, посочено в параграф 5 от 
ПФК 1(В)(I)(а)(i-ii)(A) в приложение I.

5a.2. В случаите, посочени в точка 
5a.1.(б), нотифицираният орган 
изисква от производителя:

а) да предприеме необходимите мерки 
в съответствие с член 6, параграф 8;

б) да извършва съответното 
изпитване на всеки 3 месеца в 
продължение на една година.

Or. en

Обосновка

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Изменение 589
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Б – точка 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи 
копие от сертификата за изследване на 
типа на ЕС, неговите приложения и 
допълнения заедно с техническата 
документация в продължение на 10
години след пускането на продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката
„СЕ“, на пазара.

9. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи 
копие от сертификата за изследване на 
типа на ЕС, неговите приложения и 
допълнения заедно с техническата 
документация в продължение на 5
години след пускането на продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката
„СЕ“, на пазара.
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Or. en

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на сертификата за изследване на типа на ЕС, 
неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация, е прекалено 
дълъг. Целесъобразно е този период да се съкрати на 5 години в съответствие с 
данъчните изисквания.

Изменение 590
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул В – точка 3.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3,2 Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за партида продукти 
за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС идентифицира 
партидата на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, за която 
е съставена.

3,2 Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за партида продукти 
за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 5 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за съответствие с 
изискванията на ЕС идентифицира 
партидата на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, за която 
е съставена.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на писмената декларация за съответствие с 
изисквания на ЕС е прекалено дълъг. Целесъобразно е този период да се съкрати на 5 
години.

Изменение 591
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Г1 – точка 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Производителят съхранява 
техническата документация на 
разположение на съответните 
национални органи в продължение на 
най-малко 10 години след пускането на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, на пазара.

3. Производителят съхранява 
техническата документация на 
разположение на съответните 
национални органи в продължение на 
най-малко 5 години след пускането на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, на пазара.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на техническата документация е прекалено дълъг. 
Целесъобразно е този период да се съкрати на 5 години.

Изменение 592
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Г1 – точка 7.2.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

7.2.1 Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 10 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара. Декларацията за 
съответствие с изискванията на ЕС 
трябва да идентифицира партидата 
на продукта, за която е съставена.

7.2.1 Производителят съставя писмена 
декларация за съответствие с 
изискванията на ЕС за всяка партида 
продукти за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, и я съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на 5 години след 
пускането на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, на 
пазара.

Or. en

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Целесъобразно е този период да се съкрати на 
5 години.
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Изменение 593
Антонио Лопес-Истурис Уайт

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – модул Г1 – точка 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на най-малко 10 години 
след пускането на продукта на пазара:

8. Производителят съхранява на 
разположение на националните органи в 
продължение на най-малко 5 години 
след пускането на продукта на пазара:

Or. en

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Целесъобразно е този период да се съкрати на 
5 години.

Изменение 594
Ярослав Валенса, Дариуш Росати

Предложение за регламент
Приложение V a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместимо със СТО ограничаване на 
кадмия в торовете

Производител на продукти за 
наторяване, който е в състояние да 
докаже по задоволителен начин на 
компетентния орган, че средното 
ниво на кадмий в продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, пуснат на 
пазара, не е по-високо от 80 mg/1 kg 
P2O5), ще се счита, че удовлетворява 
– по отношение на продукта за 
наторяване – изискването на член 4, 
параграф 1, буква а) от регламента по 
отношение на някой от неговите 
маркирани СЕ продукти за 
наторяване като граница на кадмий в 
ПФК1 (В) (I) 2, буква a).
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За производителите от ЕС 
компетентният орган е 
компетентният орган в държавата 
членка, в която е установен.

За производителите извън ЕС 
компетентният орган е Комисията.

Or. en

Обосновка

Поради липсата на ясни научна обосновка за определяне на конкретни максимални 
нива на кадмий в Приложение I и евентуалната му несъвместимост с изискванията на 
Световната търговска организация (СТО), е важно да се създаде съвместим със СТО 
начин за въвеждане на максимални нива на кадмия в Приложение IV. Съгласно 
проучване от 2013 г. на Smolders & Six, потвърдено от Научния комитет по рисковете 
за здравето и околната среда (НКРЗОС) през 2015 г., средно количество кадмий в 
торовете, по-малко от 80 mg Cd в 1 kg P2O5, би довело до намаляване на 
концентрацията на кадмий в почвата. Това следователно показва, че средно 
съдържание на Cd от 80 mg не води до увеличаване на нивото на кадмий. Според 
Комисията, тъй като всички други аспекти на замърсяване на храните с кадмий 
(усвояване от растенията и замърсяване на храните) са твърде сложни за проучване, 
изследването на Smolders/НКРЗОС представлява единствения научен документ, 
който предоставя научна основа за конкретни максимални нива на кадмий в 
торовете, посочени в регламента.
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