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18.10.2017 A8-0270/396 

Amendamentul  396 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea II – CFP 1(B) – punctul 3 – litera a – subpunctul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) în cazul în care produsul fertilizant 

cu marcaj CE are un conținut total de fosfor 

(P) mai mare sau egal cu 5 % din masă 

echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 

(„îngrășământ fosfatic”): 

(2) în cazul în care produsul fertilizant 

cu marcaj CE are un conținut total de fosfor 

(P) mai mare sau egal cu 5 % din masă 

echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 

(„îngrășământ fosfatic”): 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 
data aplicării prezentului 

regulament]: 60 mg/kg pentaoxid de 

fosfor (P2O5); 

 începând cu trei ani de la data 

aplicării prezentului regulament: 60 

mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5); 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data la care se împlinesc trei ani de 

la data aplicării prezentului 

regulament]: 40 mg/kg pentaoxid 

de fosfor (P2O5) și 

 

 începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă 

data la care se împlinesc 

doisprezece ani de la data aplicării 

prezentului regulament]: 20 mg/kg 

pentaoxid de fosfor (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Amendamentul  397 

Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz White, Verónica 

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea II – CFP 1(C)(I) – punctul 2 – litera a – subpunctul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) în cazul în care produsul fertilizant 

cu marcaj CE are un conținut total de fosfor 

(P) mai mare sau egal cu 5 % din masă 

echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 

(„îngrășământ fosfatic”):  

(2) în cazul în care produsul fertilizant 

cu marcaj CE are un conținut total de fosfor 

(P) mai mare sau egal cu 5 % din masă 

echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) 

(„îngrășământ fosfatic”):  

- începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data 

aplicării prezentului regulament]: 60 mg/kg 

pentaoxid de fosfor (P2O5); 

- începând cu trei ani de la data 

aplicării prezentului regulament: 60 mg/kg 

pentaoxid de fosfor (P2O5); 

- începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data la 

care se împlinesc trei ani de la data 

aplicării prezentului regulament]: 40 

mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5) și 

 

- începând de la [Oficiul pentru 

Publicații este rugat să introducă data la 

care se împlinesc doisprezece ani de la data 

aplicării prezentului regulament]: 20 

mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Amendamentul  398 

Mihai Țurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa I – partea II – CFP 2 – punctul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Trebuie să fie respectați următorii 

parametri, determinați pe substanța uscată: 

3. Trebuie să fie respectați următorii 

parametri, determinați pe substanța uscată: 

 valoarea neutralizantă minimă: 15 

(echivalent CoO) sau 9 (echivalent 

HO-) și 

 valoarea neutralizantă minimă: 15 

(echivalent CoO) sau 9 (echivalent 

HO-) și 

 reactivitatea minimă:  10 % sau 50 

% după 6 luni (test de incubare). 

 reactivitatea minimă: 10 % sau 50 % 

după 6 luni (test de incubare) și 

  granularitate minimă: 70 % < 1 

mm, cu excepția varului nestins, 

amendamentelor minerale bazice 

sub formă de granule și 

carbonatului de calciu (=70 % din 

granularitate trece printr-o sită cu 

ochiuri cu deschidere de 1mm) 

Or. en 

 

Justificare 

Granularitatea reprezintă un parametru de calitate important și foarte bine-cunoscut de 

decenii în întreaga Europă. Poate fi măsurată și controlată cu ușurință și rapid de către 

producător și fermieri. În plus, reprezintă un parametru important pentru distribuția egală pe 

și în sol. În actualul Regulament al UE privind îngrășămintele și în majoritatea 

reglementărilor naționale privind îngrășămintele, se stabilește o granularitate minimă de 

70 %<1,0 mm și 97 %<3,15 mm pentru a asigura efecte rezonabile. În cazul varului nestins, 

amendamentelor minerale bazice sub formă de granule și carbonatului de calciu, stabilirea 
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unei granularități minime nu este rezonabilă. 

 

18.10.2017 A8-0270/399 

Amendamentul  399 

Mihai Țurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, Antonio López-Istúriz 

White, Verónica Lope Fontagné 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Țurcanu 

Produsele fertilizante cu marcaj CE 

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

Propunere de regulament 

Anexa III – partea 2 – CFP 2 – liniuța 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- granulometria, exprimată în 

procentul dintr-un produs care trece printr-

o sită cu ochiuri cu o anumită deschidere; 

- granulometria, exprimată ca 

procent dintr-un produs care trece prin site 

cu ochiuri cu deschidere de 1,0 mm și 3,15 

mm; 

Or. en 

Justificare 

Corespunde noului amendament privind granularitatea minimă pentru a asigura calitatea 

amendamentului mineral bazic; în vederea comparării cu mai mare ușurință a produselor și 

a unui control mai facil, este adecvat să se declare granulometria de 1,0 mm și 3,15 mm 

(procentul granularității care trece prin site). Propunerea Comisiei nu este exactă. 

Declarația nu putea fi comparată (pentru informare: toleranța în ceea ce privește 

granularitatea este stabilită deja la Anexa III partea 3 CFP2). 

 

 


