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18.10.2017 A8-0270/373 

Poprawka  373 

Pascal Durand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Text proposed by the Commission Poprawka 

 2a. Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pentatlenek difosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”) 

 a) należy wyraźnie określić faktyczną 

zawartość kadmu (Cd) w mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5) i 

 b)  określenie „niska zawartość 

kadmu” lub podobne, albo logo z tym 

komunikatem, mogą pojawić się tylko 

wtedy, gdy zawartość kadmu (Cd) jest 

równa lub mniejsza niż 20 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Poprawka  374 

Pascal Durand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 48 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Od dnia [date of entry into force of this 

Regulation] do [xxx 1a] państwa 

członkowskie w uzasadnionych 

przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony 

zdrowia publicznego lub środowiska, 

mogą przyjąć przepisy krajowe wdrażające 

niższe limity kadmu zgodnie z 

załącznikiem I część II. Państwa 

członkowskie informują Komisję o takich 

środkach zgodnie z dyrektywą (UE) 

2015/1535 Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 9 września 2015 r. 

ustanawiającą procedurę udzielania 

informacji w dziedzinie przepisów 

technicznych oraz zasad dotyczących 

usług społeczeństwa informacyjnego. 

 __________________ 

 1a Należy wstawić datę, która zostanie 

ostatecznie uzgodniona w odniesieniu do 

najniższego poziomu. 

Or. en 

Justification 

Dziewięć państw członkowskich przyjęło już w swoich przepisach krajowych limity kadmu 

niższe niż 60 mg/kg. Ważne jest nie tylko, aby te państwa członkowskie mogły utrzymać niższe 

limity do momentu ich przyjęcia na szczeblu UE, ale aby wyraźnie umożliwić innym 
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państwom członkowskim przyjmowanie niższych limitów przed terminem wyznaczonym w 

załączniku, co zachęci do szybkiego wprowadzenia tych limitów. Takie samo podejście 

przyjęto w rozporządzeniu (UE) nr 259/2012 w odniesieniu do stosowania fosforanów i 

innych związków fosforu w detergentach (w przypadku fosforanów w detergentach 

przeznaczonych do zmywarek do naczyń). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Poprawka  375 

Pascal Durand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 46 – ustęp 1 – punkt 3 

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 

Artykuł 3 – punkt 34 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„34. „biostymulator” oznacza produkt, 

który stymuluje procesy odżywiania 

rośliny niezależnie od zawartości 

składników pokarmowych w produkcie i 

którego jedynym celem jest poprawa co 

najmniej jednej z następujących 

właściwości rośliny: 

„34.„biostymulator” oznacza produkt 

zawierający występującą naturalnie 

substancję lub mikroorganizm, które 

stymulują procesy odżywiania rośliny 

niezależnie od zawartości składników 

pokarmowych, lub wszelkie połączenie 

takich substancji lub mikroorganizmów, 
którego jedynym celem jest poprawa co 

najmniej jednej z następujących 

właściwości rośliny lub jej ryzosfery: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Biostymulatory roślin powinny być substancjami występującymi naturalnie. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Poprawka  376 

Pascal Durand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 1 – ustęp 8 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Jeżeli produkt nawozowy z 

oznakowaniem CE jest dopuszczony do 

stosowania w rolnictwie ekologicznym 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

834/2007, musi być opatrzony na etykiecie 

adnotacją „dopuszczony do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 834/2007”. 

 Produkty nawozowe z oznakowaniem CE, 

które nie nadają się do stosowania w 

rolnictwie ekologicznym zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 i 

posiadają nazwę handlową 

przypominającą terminy, o których mowa 

w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 

834/2007 mogącą wprowadzać w błąd 

użytkownika końcowego w odniesieniu do 

ich stosowania w rolnictwie ekologicznym, 

muszą być opatrzone na etykiecie 

adnotacją „niedopuszczony do stosowania 

w rolnictwie ekologicznym zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 834/2007”. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Takie wymogi dotyczące etykietowania są konieczne, biorąc pod uwagę powtarzające się 

przypadki karania rolników ekologicznych z powodu użycia produktów nawozowych, które 
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nie są dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym, a które w swych nazwach 

handlowych posiadają wprowadzające w błąd określenia „bio”, „eco” lub „eko”. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Poprawka  377 

Pascal Durand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część II – CMC 7 – akapit – tiret 2 i tabela 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 są wymienione w poniższej tabeli: skreśla się 

Azotobacter spp.  

Grzyby mikoryzowe   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Istnieje wiele innych gatunków, a ich konsorcja są już wykorzystywane i są przedmiotem 

zainteresowania rolników na szczeblu krajowym. 

 

 


