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КРАТКА ОБОСНОВКА

Торовете са изключително важни за селскостопанската продукция. Продуктите за 
наторяване гарантират на фермерите, че културите им получават нужните хранителни 
вещества. Необходимостта да се произвежда „повече с по-малко“ става все по-важна с 
цел да се отговори на търсенето на храна и да се опазва нашата околна среда. Торовете 
имат важна роля за справянето с това предизвикателство. 

Около 50% от торовете, които понастоящем са на пазара, са изключени от обхвата на 
действащия регламент, по-специално продуктите за наторяване, които съдържат или се 
състоят от рециклирани органични материали. Според оценки почти 30% от 
неорганичните торове могат да бъдат заместени от органични торове, ако 
биоотпадъците се оползотворяват в по-голяма степен и се използва потенциалът за 
рециклиране. Това би могло да допринесе за кръговата икономика чрез намаляване на 
отпадъците и затваряне на веригата по отношение на минералните вещества и също 
така би помогнало за преодоляване на тревогите относно зависимостта на Европейския 
съюз от вноса на суровини от трети държави и относно енергоемките процеси, които 
съпътстват производството на неорганични торове.

Поради това докладчикът приветства преразглеждането на действащия регламент за 
торовете, за да се предостави възможност за навлизането на органични продукти за 
наторяване на вътрешния пазар и да се предостави повече свобода на избор за 
земеделските стопани. Освен това разширяването на обхвата и по-голямата степен на 
хармонизация ще стимулират предприемачеството и ще увеличат потенциала за 
иновации на хранително-вкусовата промишленост, по-специално във връзка с 
разработването на техники за възстановяване на ценни хранителни вещества от 
потоците от органични отпадъци и за използването на тези вещества за производство на 
продукти за наторяване. 

Възможностите за рециклиране на потоците от органични отпадъци са огромни и 
селскостопанският сектор играе изключително важна роля. Това става например чрез 
извличането на хранителни вещества от оборския тор. Оборският тор е най-често 
използваният тор в селскостопанските земи в Европейския съюз, като представлява 
около 50% от хранителните вещества, с които се торят земеделските земи в ЕС. Чрез 
иновативни техники за превръщане на хранителните вещества от оборския тор във 
високоефективни минерални концентрати (азот и калий) на земеделските стопани се 
предоставя възможността да рециклират хранителните вещества по по-устойчив начин. 

Въпреки това стимулите за използване на продукти за наторяване, съдържащи или 
състоящи се от обработен оборски тор, са възпрепятствани от описаните в Директивата 
за нитратите правила за прилагане относно употребата на торове, тъй като 
използването на обработен тор подлежи на същите правила като тези за необработения 
тор. 

Докладчикът не поставя под въпрос целите на Директивата за нитратите, нито пък 
желае да промени ограничението за азота от оборски тор, който е позволено да се 
използва върху земеделски земи. Въпреки това не е оправдано продуктите за 
наторяване, съдържащи или състоящи се от обработен оборски тор, чиято ефективност 
е еднаква с тази на неорганичните торове и които не представляват заплаха за 
екологичните цели на Директивата за нитратите, да подлежат на същите правила като 
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тези за необработения тор и така тяхната употреба да бъде ограничена. Извличането на 
хранителните вещества от оборския тор не само носи ползи за околната среда, като 
затваря веригата по отношение на минералните вещества, но и спестява разходи на 
земеделските стопани, тъй като така те са по-независими от закупуването на 
неорганични торове.

Поради това докладчикът предлага изменение за корекция на определението за 
„оборски тор“ в Директивата за нитратите с цел да се гарантира, че не се 
дискриминират неоснователно продуктите за наторяване, съдържащи или състоящи се 
от обработен оборски тор, които отговарят на изискванията на Регламента относно 
торовете и за които е доказано, че притежават достатъчен агрономичен капацитет. 
Въпреки това са необходими ясни и строги изисквания за контрол на ефикасността и 
качеството на продуктите с цел защита на екологичните цели на Директивата за 
нитратите. 

Друг обещаващ продукт с висок потенциал за селското стопанство е категорията на 
биостимулаторите. Докладчикът счита, че използването на биостимулатори би могло да 
играе важна роля за повишаването на ефикасността и следователно на употребата на 
торове, тъй като те увеличават усвояването на хранителните вещества от съответната 
земеделска култура. Освен това те могат да имат и многостранни други положителни 
въздействия, благодарение на които растението да бъде по-устойчиво на външни 
влияния, като например вредители.

Настоящото предложение обаче не е напълно съобразено с бързото развитие по 
отношение на новите биостимулатори, по-специално на микробните растителни 
биостимулатори. Следва да не се допуска изключването на обещаващи полезни 
продукти от обхвата на Регламента за торовете. Поради това следва да има ясни 
изисквания, които да трябва да се спазват от производителите на микробни растителни 
биостимулатори, тъй като понастоящем няма ясни изисквания за оценката на 
безопасността, когато се оценява дали е безопасно новооткрити микроорганизми да се 
използват в маркирани с маркировката „СЕ“ продукти за наторяване. Това забавя 
продуктовите иновации, а производителите се нуждаят от яснота.

Същото важи и за изискванията за биоразградимост за контролируемо 
освобождаваните торове. Докладчикът е съгласен, че е необходимо, доколкото е 
възможно, предотвратяване на замърсяването на нашите почви с пластмасови 
полимери. Срок от 24 месеца обаче не е гаранция за действието на биоразградимите 
полимери, тъй като при някои продукти е необходимо те да запазят своята функция да 
освобождават хранителни вещества за по-дълъг период от време. Освен това е малко 
вероятно, с наличните понастоящем знания и технологии, 90% биоразградимост да 
бъде осъществима в срок от 24 месеца. Следователно периодът от време, след като 
полимерът започне да се разгражда, трябва да започва, след като е изтекло обявеното 
време за освобождаване. Освен това на сектора следва да бъде предоставено повече 
време за определяне на осъществим срок, след който полимерът да достигне 
биоразградимост от 90%. Съответно е необходимо да бъдат разработени подходящи 
изпитвания за биоразградимост.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

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

за определяне на правила за 
предоставяне на пазара на торове и 
подобряващи ефективността на 
подхранването продукти (ПЕПП) с 
маркировката „СЕ“ и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1069/2009, Регламент 
(ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006

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

(терминът „тор“ следва да бъде 
премахнат в целия текст за продукти, 
предназначени да подобряват 
ефективността на подхранването на 
растенията.)

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Условията за предоставяне на 
вътрешния пазар на торове бяха 
частично хармонизирани с Регламент 
(ЕО) № 2003/2003 на Европейския 
парламент и на Съвета15, който обхваща 
почти само торовете, произведени с 
неорганични материали, получени от 
полезни изкопаеми или произведени по 
химичен път. Налице е също така 
необходимост за целите на наторяването 
да се използват рециклирани или 

(1) Настоящият регламент следва 
да насърчава целите на кръговата 
икономика и да гарантира на 
земеделските стопани сигурно и 
устойчиво снабдяване с 
високоефективни торове. Условията за 
предоставяне на вътрешния пазар на 
торове бяха частично хармонизирани с 
Регламент (ЕО) № 2003/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета15, 
който обхваща почти само торовете, 
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органични материали. Трябва да се 
установят хармонизирани условия, за да 
могат торове, произведени от такива 
рециклирани или органични материали, 
да се предлагат на целия вътрешен пазар 
с оглед на това да се осигури значителен 
стимул за по-нататъшното им 
използване. Обхватът на 
хармонизирането следователно трябва 
да бъде разширен с цел да включи 
рециклирани и органични материали.

произведени с неорганични материали, 
получени от полезни изкопаеми или 
произведени по химичен път. Налице е 
също така необходимост за целите на
наторяването да се използват 
рециклирани или органични материали. 
Трябва да се установят хармонизирани 
условия, за да могат торове, 
произведени от такива рециклирани или 
органични материали, да се предлагат 
на целия вътрешен пазар с оглед на това 
да се осигури значителен стимул за 
насърчаване на по-нататъшното им 
използване. Това е от първостепенно 
значение с цел да се намали 
зависимостта на Съюза от вноса на 
хранителни вещества от трети 
държави и да се допринесе за 
изграждането на кръгова икономика.
Обхватът на хармонизирането 
следователно трябва да бъде разширен с 
цел да включи рециклирани и 
органични материали. Трябва да има 
яснота при използването на 
„биологичен“ и „органичен“ и да се 
прави ясно разграничение между 
„биологичен“ съгласно определението 
в Регламент (ЕО) № 834/200715а и 
„органичен“ като категория тор, 
който съдържа основно органични 
материали, а не минерални 
компоненти. Европейската комисия 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад, в който се прави 
преглед на прилагането на настоящия 
регламент пет години след влизането 
му в сила.

__________________ __________________

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

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

15a Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
продукти (ОВ L 189, 20.7.2007 г., 
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стр. 1).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Хранителните вещества в 
храната произхождат от почвата; 
здравата и хранителна почва води до 
здрави и хранителни култури и храни. 
Земеделските стопани се нуждаят 
от широка гама торове, органични и 
синтетични, за да подобряват 
качествата на почвата си. Когато в 
почвата липсват хранителни 
вещества или те са изчерпани, ще има 
недостиг на такива вещества за 
растенията, които може да спрат да 
растат или да не съдържат 
хранителна стойност за консумация 
от човека.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8) (8) Замърсителите в продуктите 
за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, напр. кадмий, ако 
не се използват правилно, могат да 
излагат на риск здравето на човека и 
животните, а също и околната среда, тъй 
като те се натрупват в околната среда и 
навлизат в хранителната верига. Във 
връзка с това съдържанието им в такива 
продукти трябва да се ограничава. 
Освен това, наличието на онечиствания 
в получените от биоотпадъци продукти 
за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, по-специално 
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трябва да бъде предотвратено или 
ограничено до технически възможната 
степен чрез откриване на подобни 
онечиствания в разделно събираните 
биоотпадъци преди обработката им.

наличието на полимери, а също метал и 
стъкло, трябва да бъде предотвратено 
или ограничено до технически 
възможната степен чрез откриване на 
подобни онечиствания в разделно 
събираните биоотпадъци преди 
обработката им.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Крайната точка в 
производствената верига трябва да се 
определи за всеки относим съставен 
материал, който съдържа странични 
животински продукти, в съответствие с 
процедурите, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1069/2009. Когато даден 
производствен процес, попадащ в 
обхвата на настоящия регламент, 
започва преди достигането на 
посочената крайна точка, изискванията 
към процеса съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 и настоящия регламент се 
прилагат кумулативно по отношение на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, което означава, че в 
случай на прилагане на двата 
регламента към един и същ параметър 
се прилага по-строгото изискване.

(10) Крайната точка в 
производствената верига трябва да се 
определи за всеки относим съставен 
материал, който съдържа странични 
животински продукти, в съответствие с 
процедурите, посочени в Регламент 
(ЕО) № 1069/2009. Определянето на 
методи за обработка и правила за 
извличане за страничните 
животински продукти, за които е 
определена крайна точка в 
производствената верига, следва да 
започне веднага след влизането в сила 
на настоящия регламент. Съответно 
на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
разширяването или на добавянето, 
без ненужно закъснение, на 
определени странични животински 
продукти към специфичните 
категории съставни материали с цел 
създаване на повече възможности и 
правна сигурност за производителите 
и предприятията чрез отключване на 
потенциала за използване в по-голяма 
степен на хранителните вещества 
от странични животински продукти, 
като например оборски тор. Когато 
даден производствен процес, попадащ в 
обхвата на настоящия регламент, 
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започва преди достигането на 
посочената крайна точка, изискванията 
към процеса съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009 и настоящия регламент се 
прилагат кумулативно по отношение на 
продукта за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, което означава, че в 
случай на прилагане на двата 
регламента към един и същ параметър 
се прилага по-строгото изискване.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на рискове за 
общественото здраве или здравето на 
животните, причинени от продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, получени от странични 
животински продукти, трябва да е 
възможно да се прибегне до 
предпазните мерки в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
както при други категории продукти, 
получени от странични животински 
продукти.

(11) В случай на пропорционални
рискове за здравето на човека или на 
животните, причинени от продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, получени от странични 
животински продукти, трябва да е 
възможно да се прибегне до 
предпазните мерки в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета19, 
както при други категории продукти, 
получени от странични животински 
продукти.

__________________ __________________

19 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изискванията към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1)

19 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изискванията към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1)
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) За някои оползотворени 
отпадъци, например струвит, 
биовъглища и продукти на основата 
на пепел, по смисъла на Директива 
2008/98/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета20, беше регистрирано пазарно 
търсене за употребата им като продукти 
за наторяване. Освен това, необходими 
са определени изисквания по отношение 
на отпадъците, използвани като 
суровина в дейността по 
оползотворяване, а също по отношение 
на процесите и техниките на обработка, 
както и такива за продуктите за 
наторяване, получени в резултат на 
оползотворяването, за да се гарантира, 
че употребата на посочените продукти 
не води до общо неблагоприятно 
въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве. За маркираните с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване посочените изисквания 
трябва да се установят в настоящия 
регламент. Поради това от момента, в 
който посочените продукти отговарят на 
всички изисквания на настоящия 
регламент, те трябва да престанат да се 
смятат за отпадъци по смисъла на 
Директива 2008/98/ЕО и съответно 
следва да бъде възможно продуктите, 
които съдържат или се състоят от 
такива извлечени отпадъчни 
материали, да имат достъп до 
вътрешния пазар. За да се гарантира 
правна яснота и допълнително да се 
насърчават стимулите сред 
производителите да използват в по-
голяма степен ценните потоци от 
отпадъци, научните анализи и 
определянето на равнището на Съюза 
на изискванията за обработване на 
такива продукти следва да започнат 
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веднага след влизането в сила на 
настоящия регламент. Съответно на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора по 
отношение на определянето, без 
ненужно закъснение, на по-широки 
или допълнителни категории 
съставни материали, подходящи за 
употреба в производството на 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване като 
струвит, биовъглища и продукти на 
основата на пепел. 

__________________ __________________

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 13 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Производителите на торове и 
продукти, подобряващи 
ефективността на подхранването 
(ППЕП), следва да докажат тяхната 
ефективност преди пускането им на 
пазара, за да гарантират високо 
качество за потребителите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В момента някои странични 
промишлени продукти, съпътстващи 
продукти или рециклирани продукти 
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от конкретни промишлени процеси се 
използват от производителите като 
съставка на даден продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“. По отношение 
на съставките на маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване в настоящия регламент 
следва да бъдат посочени 
изискванията, свързани с 
категориите съставни материали. 
Ако е приложимо, от момента, в 
който посочените продукти 
отговарят на всички изисквания на 
настоящия регламент, те трябва да 
престанат да се смятат за отпадъци 
по смисъла на Директива 2008/98/ЕО.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Някои вещества и смеси, които 
обикновено се наричат „агрономични 
добавки“, подобряват схемата на 
освобождаване на хранителните 
елементи от торовете. Веществата и 
смесите, които се предлагат на пазара с 
предназначение да се добавят към 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване с тази цел, 
трябва да отговарят на определени 
критерии за ефикасност, за което носят 
отговорност производителите на 
посочените вещества или смеси, и 
поради това тези вещества или смеси по 
смисъла на настоящия регламент трябва 
да се разглеждат като продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“. Освен това, продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“, които съдържат такива вещества 
или смеси, трябва да са обект на 
определени критерии за ефикасност и

(14) Някои вещества и смеси, които 
обикновено се наричат „агрономични 
добавки“, подобряват схемата на 
освобождаване на хранителните 
елементи от торовете. Веществата и 
смесите, които се предлагат на пазара с 
предназначение да се добавят към 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване или продукти 
за наторяване, основаващи се на 
биологично земеделско производство,
с тази цел, трябва да отговарят на 
определени критерии за ефикасност, 
безопасност и екологичност, за което 
носят отговорност производителите на 
посочените вещества или смеси, и 
поради това тези вещества или смеси по 
смисъла на настоящия регламент трябва 
да се разглеждат като продукти за 
наторяване, маркирани с маркировката 
„СЕ“. Освен това, продуктите за 
наторяване, маркирани с маркировката 
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безопасност. Такива вещества и смеси 
трябва следователно да се регулират 
също и като съставни материали за 
торове, маркирани с маркировката „СЕ“.

„СЕ“, които съдържат такива вещества 
или смеси, трябва да са обект на 
определени критерии за ефикасност,
безопасност и екологичност. Такива 
вещества и смеси трябва следователно 
да се регулират също и като съставни 
материали за торове, маркирани с 
маркировката „СЕ“.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Определени вещества, смеси и 
микроорганизми, обикновено наричани 
,,биостимулатори за растения“, не са 
такива хранителни елементи, но 
независимо от това стимулират 
процесите на хранене на растенията. 
Когато с такива продукти се цели само 
подобряване на ефикасността на 
използването на хранителните вещества
от страна на растенията, на 
поносимостта спрямо абиотичен стрес,
на качествените характеристики на 
културата, на разграждането на 
органичните съединения в почвата 
или на увеличаването на 
наличността на ограничени 
хранителни елементи в почвата и 
ризосферата, те са по естеството си по-
сходни с продуктите за наторяване, 
отколкото с повечето категории 
продукти за растителна защита. 
Следователно те действат в 
допълнение към торовете с цел да се 
подобри ефикасността на торовете и 
да се намалят необходимите 
количества. Освен че увеличават 
производствения капацитет, тези 
продукти могат да подпомогнат 
оказването на подкрепа за услугите, 
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свързани с екосистемите, както и 
постигането на по-голяма 
устойчивост на културите по 
отношение на последиците от 
изменението на климата. Поради това 
трябва да е допустимо такива продукти 
да се маркират с маркировката „СЕ“ по 
силата на настоящия регламент и 
същите да се изключат от обхвата на 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета21. 
Поради това Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 следва да бъде съответно 
изменен.

__________________ __________________

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

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

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) По отношение на 
микроорганизмите следва да бъдат 
разширени категориите съставни 
материали или да бъдат добавени 
нови такива категории с цел 
гарантиране и разширяване на 
потенциала по отношение на 
разработването и откриването на 
нови продукти микробни растителни 
биостимулатори. С цел насърчаване 
на иновациите и създаване на правна 
сигурност за производителите по 
отношение на изискванията, които 
трябва да бъдат изпълнени за 
регистрацията на нови 
микроорганизми като съставки в 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
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продукти за наторяване, е необходимо 
ясно да бъдат определени 
хармонизирани методи за оценка на 
безопасността на нови 
микроорганизми. Подготвителната 
работа за определяне на тези методи 
за оценка на безопасността следва да 
започне веднага след влизането в сила 
на настоящия регламент. На 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора с цел 
определяне, без ненужно закъснение, 
на изискванията, които трябва да 
спазват производителите при 
доказване на безопасността на нови 
микроорганизми с цел 
регистрирането им за използване в 
маркирани с маркировката „СЕ“ 
продукти за наторяване. 

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Продуктите с една или повече 
функции, една от които попада в 
обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
трябва да продължат да се 
контролират по разработения за такива 
продукти начин, предвиден в посочения 
регламент. Когато такива продукти имат 
и функция на продукт за наторяване, би 
било подвеждащо на продукта да се 
предостави маркировката „СЕ“ съгласно 
настоящия регламент, тъй като 
предоставянето на пазара на продукти за 
растителна защита зависи от 
разрешение, издадено от съответната 
държава членка. Поради това тези 
продукти следва да бъдат изключени от 
обхвата на настоящия регламент.

(16) Пуснати на пазара продукти, 
чиято предвидена употреба е за една 
или повече функции, поне една от които 
попада в обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009, представляват 
продукти за растителна защита и 
продължават да се контролират по 
разработения за такива продукти начин, 
предвиден в посочения регламент. 
Когато такива продукти имат и функция 
на продукт за наторяване, би било 
подвеждащо на продукта да се 
предостави маркировката „СЕ“ съгласно 
настоящия регламент, тъй като 
предоставянето на пазара на продукти за 
растителна защита зависи от 
разрешение, издадено от съответната 
държава членка. Поради това тези 
продукти следва да бъдат изключени от 
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обхвата на настоящия регламент. 
Продукти, съдържащи компоненти, 
регистрирани съгласно Регламент 
(ЕО) № 1107/2009, могат да имат една 
или повече подхранващи функции и 
следователно да попадат в обхвата 
на настоящия регламент.

Обосновка

Това изменение ще направи изключително важното разграничение между продукти и 
изолирани компоненти – двете неща много често се бъркат и правилното им 
разграничаване е от решаващо значение за постигането на правилен баланс между 
осигуряването на ясни граници, като същевременно се дава възможност за иновации, 
и избягване на опасността Регламентът за растителната защита да предотвратява 
използването на всяко вещество, регистрирано съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
за каквато и да било друга цел.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

__________________ __________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26 Регламент (ЕО) № 1881/2006 на 
Комисията от 19 декември 2006 г. за 
определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в 
храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).
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27 Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 
май 2000 г. относно защитните мерки 
срещу въвеждането в Общността на 
вредители по растенията или 
растителните продукти и срещу тяхното 
разпространение в Общността (ОВ L 
169, 10.7.2000 г., стр. 1).

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

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

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

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

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

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

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Продуктите за наторяване, 
маркирани с маркировката „СЕ“ в 
съответствие с настоящия 
регламент, следва да бъдат 
третирани еднакво и да не бъдат 
неоснователно дискриминирани от 
правила, предвидени в други 
законодателни актове на Съюза. С 
цел насърчаване на стимулите за 
използване на продукти за наторяване 
от рециклирани и органични 
материали следва да бъдат прилагани 
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технологично неутрални правила, за 
да се осигури правна яснота на 
производителите, които инвестират 
в производството на иновативни 
продукти за наторяване, както и за 
да се гарантира лоялна конкуренция 
между различните категории 
продукти за наторяване. 
Следователно, при условие че 
продуктите за наторяване, които 
съдържат или се състоят от 
обработен оборски тор, имат 
достатъчна агрономична 
ефективност, за да спазват 
екологичните цели на Директива 
91/676/ЕИО1а, и че тази ефикасност е 
доказана чрез техническа 
документация, проверена чрез 
предвидените в настоящия регламент 
механизми, би било неоправдано да се 
ограничава прилагането на тези 
продукти за наторяване под 
границите за прилагане на азотни 
съединения от оборски тор, 
установени съгласно Директива 
91/676/ЕИО. Поради това Директива 
91/676/ЕИО следва да бъде изменена, 
така че да предотвратява 
дискриминацията на продукти, 
които съдържат или се състоят от 
обработен оборски тор.

__________________

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

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Проследимостта на продукти, 
които са уязвими по отношение на 
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органично замърсяване от определени 
потенциално проблематични 
източници (или смятани за такива), 
следва да се гарантира до източника 
на органичния материал. Това е 
необходимо с цел а) да се осигури 
доверието на потребителите и б) да 
се ограничат щетите, ако се стигне 
до замърсяване на местно равнище. В 
резултат на това могат да бъдат 
идентифицирани предприятията, 
които използват торове, съдържащи 
органичен материал от тези 
източници. Това следва да е 
задължително за продуктите, 
съдържащи материал от отпадъци 
или от странични продукти, които 
не са претърпели обработка, 
унищожаваща органичните 
замърсители, патогените и 
генетичния материал. Целта е не 
само да се намалят рисковете за 
здравето и околната среда, но и да се 
успокои общественото мнение и да се 
отговори на опасенията на 
земеделските стопани по отношение 
на патогените, органичните 
замърсители и генетичния материал. 
За да се защитят собствениците на 
земя срещу замърсяване, за което те 
самите не носят вина, държавите 
членки се призовават да създадат 
подходящи правила за 
отговорността.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Необработените странични 
продукти от отглеждането на 
животни следва да не са предмет на 
настоящия регламент.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, който е 
регулиран съгласно настоящия 
Регламент, съдържа вещество или смес 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета, безопасността на 
съставящите го вещества по отношение 
на предвидената употреба трябва да се 
установи чрез регистрация съгласно 
посочения регламент. Изискванията за 
информация трябва да гарантират, 
че безопасността на предвидената 
употреба на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, е 
доказана по начин, сравним с 
реализирания при други регулаторни 
режими за продукти, предназначени 
за употреба върху обработваема земя 
или култури, по-специално 
националното законодателство на 
държавите членки за торовете и 
Регламент (ЕО) № 1107/2009. Поради 
това, когато действителните 
количества, които се пускат на 
пазара, са по-малки от 10 тона на 
дружество на година, изискванията за 
информация, определени в Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 за регистрацията на 
вещества в количества от 10 до 100 
тона, трябва по изключение да се 
прилагат като условие за 
предоставяне на пазара съгласно 
настоящия регламент.

(18) Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, който е 
регулиран съгласно настоящия 
Регламент, съдържа вещество или смес 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 1907/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета, безопасността на 
съставящите го вещества по отношение 
на предвидената употреба трябва да се 
установи чрез регистрация съгласно 
посочения регламент.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да следва да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Въпреки че ферментационните 
продукти не следва да подлежат на 
регистрация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006, това не става напълно 
ясно от текста на приложение V към 
посочения регламент. Следователно е 
необходимо преразглеждане на 
посоченото приложение, за да се 
кодифицира настоящата практика 
на прилагане.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(55) В областта на рециклирането на 
отпадъците беше постигнат обещаващ 
напредък, например рециклиране на 
фосфора от утайки от отпадъчни води, 
по-специално струвит, производство 
на продукти за наторяване от странични 
животински продукти, като напр. 
биовъглища, и извличане на фосфора 
след изгаряне, по-специално продукти 
на основата на пепел. Поради това
трябва да бъде възможно продукти, 
които съдържат такива материали или 
са съставени от тях, да имат достъп до 
вътрешния пазар, когато 
производственият процес е бил обект на 
научен анализ и изискванията по 
отношение на процеса са били 
установени на равнището на Съюза. За 
целта на Комисията трябва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
актовете в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
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наторяване или съставни материали, 
допустими за употреба при 
производството на такива продукти. 
Категориите на съставните материали 
трябва да бъдат разширени по 
отношение на страничните животински 
продукти или да се добавят нови 
категории само дотолкова, доколкото е 
била определена крайна точка в 
производствената верига в съответствие 
с процедурата, посочена в Регламент 
(ЕО) № 1069/2009, тъй като страничните 
животински продукти, за които не е 
била определена такава крайна точка, са 
така или иначе изключени от обхвата на 
настоящия регламент.

определяне на по-широки или 
допълнителни категории маркирани с 
маркировката „СЕ“ продукти за 
наторяване или съставни материали, 
допустими за употреба при 
производството на такива продукти. 
Първият от тези делегирани актове 
следва да добави към категориите 
съставни материали по-специално 
струвита, биовъглищата и 
продуктите на основата на пепел и 
следва да бъде приет възможно най-
скоро след влизането в сила на 
настоящия регламент. Категориите на 
съставните материали трябва да бъдат 
разширени по отношение на 
страничните животински продукти или 
да се добавят нови категории само 
дотолкова, доколкото е била определена 
крайна точка в производствената верига 
в съответствие с процедурата, посочена 
в Регламент (ЕО) № 1069/2009, тъй като 
страничните животински продукти, за 
които не е била определена такава 
крайна точка, са така или иначе 
изключени от обхвата на настоящия 
регламент. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 55 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55a) Настоящият регламент 
трябва да създаде сигурност за 
съществуващите в момента 
производствени практики, 
използващи други странични 
промишлени продукти или 
рециклирани продукти като съставка 
на минерален тор, за да се запази и 
подкрепи техният принос за 
кръговата икономика в Съюза. Следва 
да бъде възможно тези съставки да 
бъдат допустими като съставки, 
отговарящи на изискванията, 
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посочени в настоящия регламент, без 
излишно забавяне, след като 
производственият процес е бил обект 
на научен анализ и изискванията по 
отношение на процеса са били
установени на равнището на Съюза. 
За целта на Комисията следва да бъде 
делегирано правомощието да приема 
делегирани актовете в съответствие 
с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз по отношение на определянето 
на по-широки или допълнителни 
категории съставни материали, 
допустими за употреба при 
производството на такива продукти.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 59 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59a) Трябва да се предвидят 
разпоредби за продължаване на 
използването на продукти, които се 
предлагат на пазара в съответствие с 
правилата за взаимно признаване 
съгласно Регламент (ЕО) № 764/20081a.

__________________

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

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Директива 2000/60/ЕО;

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

зa) Регламент (ЕО) № 834/2007 
относно биологичното производство 
и етикетирането на биологични 
продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 2092/91.

Обосновка

Важно е биологичното селско стопанство и неговите особености да бъдат отчетени 
в приложното поле на регламента за торовете.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Обосновка

Тъй като има две различни категории продукти, следва да има две определения, а не 
едно.
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Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „тор“ означава вещество или 
смес от вещества, чието 
предназначение е да осигурява 
хранителни вещества на 
растенията;

Обосновка

Тъй като има две различни категории продукти, следва да има две определения, а не 
едно.

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) „продукт, подобряващ 
ефективността на подхранването 
(ППЕП)“, означава вещество или смес 
от вещества, микроорганизъм или 
друг материал, който се прилага върху 
растенията или върху тяхната 
ризосфера с цел подобряване на 
ефикасността на подхранването им;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) „първично хранително 
вещество“ означава само елементите 
азот, фосфор и калий;



AD\1126399BG.docx 27/108 PE599.577v02-00

BG

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) “вторично хранително 
вещество” означава елементите 
калций, магнезий, натрий и сяра;

Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

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

Изменение 31

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) смеси от продукти за б) комбинация от продуктови 
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наторяване, както е посочено в 
продуктова функционална категория 7 в 
приложение I, които съдържат тор, 
посочен в буква а).

функционални категории, както е 
посочено в продуктова функционална 
категория 7 в приложение I, които 
съдържат тор, посочен в буква а).

(Това изменение на „смеси от продукти 
за наторяване“ с „комбинации от 
продуктови функционални категории“ 
се прилага в целия текст. Приемането 
му ще наложи съответните промени в 
целия текст.)

Обосновка

Предложеното наименование на ПФК 7 „смес от продукти за наторяване“ е 
объркващо и не отговаря на реалностите на глобалния пазар на торове, където 
„смесените торове“ се получават чрез сухо смесване на няколко тора, без химическа 
реакция. С цел да се осигури яснота, наименованието на ПФК 7 следва да бъде 
изменено в целия текст на регламента.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 43 с цел 
изменение на приложения I – IV за 
целите на адаптирането им към 
техническия и научния прогрес, по-
специално по отношение на 
производството на торове от 
животински странични продукти и 
продукти от възстановяване на 
отпадъци, и с цел улесняване на 
достъпа до вътрешния пазар на 
продуктите за наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“,

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) които в момента се използват 
от производителите като странични 
продукти от или съпътстващи 
продукти от други промишлени и/или 
селскостопански процеси, както и 
рециклирани продукти.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от ... [една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент] Комисията приема 
делегиран акт в съответствие с първа 
алинея, с цел да бъдат изменени за 
първи път категориите съставни 
материали, установени в приложение 
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II, по-специално за да се добавят към 
тези категории съставни материали 
страничните животински продукти, 
струвит, продуктите на основата на 
пепел и биовъглищата. При 
приемането на този делегиран акт 
Комисията се съсредоточава 
конкретно върху технологичния 
напредък, постигнат при 
извличането на хранителни 
вещества.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) наименование на 
микроорганизма;

a) наименование на 
микроорганизма на ниво щам;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) таксономична връзка с видове 
микроорганизми, които отговарят на 
изискванията за квалифицирана 
презумпция за безопасност, съгласно 
определението на Европейския орган за 
безопасност на храните, или позоваване 
на декларираното съответствие със 
съответните хармонизирани 
стандарти за безопасност на 
използваните микроорганизми, 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, или 
съответствието с изискванията за 
оценка на безопасността на нови 
микроорганизми, приети от 
Европейската комисия, ако не 
съществуват такива хармонизирани 
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стандарти;

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите, посочени в параграф 
2 от настоящия член, на Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 43 по 
отношение на определянето на 
изискванията за оценка на 
безопасността на новите 
микроорганизми. Първият от тези 
делегирани актове се приема в срок от 
... [една година след влизането в сила 
на настоящия регламент].

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
също и правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
43, за да изменя приложения І—IV 
предвид на нови научни доказателства. 
Комисията използва тези правомощия, 
когато въз основата на оценка на риска 
се налага изменение с цел да се 
гарантира, че всеки продукт за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, който отговаря на изискванията 
на настоящия регламент, при нормални 
условия на употреба не представлява 
неприемлив риск за здравето на човека, 
животните или растенията, за 
безопасността или за околната среда.

4. На Комисията се предоставя 
също и правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 43, за да изменя приложения І – IV, 
след като е проучила нови научни 
доказателства. Комисията използва тези 
правомощия, когато въз основата на 
оценка на риска се налага изменение с 
цел да се гарантира, че всеки продукт за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, който отговаря на изискванията 
на настоящия регламент, при правилно 
използване не представлява неприемлив 
риск за здравето на човека, животните 
или растенията, за безопасността или за 
околната среда.
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Изменение 40

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За целите на КСМ 10 от 
приложение II на Комисията се 
предоставя правомощието да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 43 във връзка с определянето на 
изискванията по отношение на 
стандарта за критериите за 
биоразградимост и разработването 
на подходящ метод за изпитване по 
отношение на биоразграждането. 
Тези изисквания и метод на 
изпитване се оценяват въз основа на 
най-новите научни доказателства и 
се въвеждат, считано от ... [пет 
години след датата на прилагане на 
настоящия регламент].

Обосновка

Това изменение се отнася за делегиран акт с цел създаване на стандарт за 
биоразграждането и метод за изпитване за торовете с контролирано 
освобождаване. Съответно изменение на КСМ 10 от приложение II отразява тази 
точка.

Изменение 41

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) качествените характеристики
на културата.

в) качеството на културата.

Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) хумификация;

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) увеличаване на наличието на 
ограничени хранителни вещества в 
почвата и ризосферата;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46а

Изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006

В приложение V точка 12 се заменя 
със следното:

„12. Компост, биогаз и 
ферментационен продукт.“

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки не трябва да 
възпрепятстват предоставянето на 
пазара на продуктите, пуснати на пазара 

Държавите членки не трябва да 
възпрепятстват предоставянето на 
пазара на продуктите, пуснати на пазара 
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като торове с обозначение „ЕО тор“, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 
2003/2003 преди [Publications office, 
please insert the date of application of this
Regulation]. Към тези продукти обаче се 
прилага mutatis mutandis глава 5.

като торове с обозначение „ЕО тор“, в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 2003/2003 преди [Службата за 
публикации, моля, въведете дата: 
дванадесет месеца след датата на 
прилагане на настоящия регламент]. 
Към тези продукти обаче се прилага 
mutatis mutandis глава 5.

Обосновка

Срокът, предвиден в член 48 за преходния период, изглежда нереалистичен. 
Дванадесет месеца след датата на прилагане биха били по-реалистичен срок.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – параграф 1 – буква В – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В. Неорганичен тор В. Минерален тор

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

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – част 1 – параграф 1 – буква В а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вa. Тор с ниско съдържание на 
въглерод

(Настоящото изменение се прилага в 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответните промени в целия 
текст.)
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Изменение 48

Предложение за регламент
Приложение I – част ІI – точка 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съставки, представени за одобрение 
или повторно одобрение съгласно 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, но 
които не са включени в Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 540/2011, не се 
използват в продукти за наторяване, 
когато невключването е обосновано 
от член 1, точка 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009.

Обосновка

Когато от съображения, свързани с безопасността, е отказано одобрението на 
дадени съставки като съставки съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, не би било 
подходящо да бъде позволено те да се използват в продукти за наторяване.

Изменение 49

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 50

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(А) – точка 1 – 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, 
като се изключва материал, който е 
претърпял фосилизация или който е 
част от геологични образувания, с 
изключение на леонардит, лигнит и 
торф.
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Изменение 51

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Маркираният с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване трябва да 
съдържа поне едно от следните обявени 
първични хранителни вещества в 
минималните обявени количества:

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 2% от масата общ калиев оксид 
(К2O).

- 1% от масата общ калиев оксид 
(K2O).

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато продуктът съдържа 
повече от едно хранително вещество, 
следва да присъстват следните 
минимални количества:

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

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

когато сумата от хранителните 
вещества е минимум 4%.

Изменение 55

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(Б) – точка 1 – 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, 
като се изключва материал, който е 
претърпял фосилизация или който е 
част от геологични образувания, с 
изключение на леонардит, лигнит и 
торф.

Изменение 56

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 1% от масата фосфорен 
пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода, 
или

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 57

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

2a. Когато продуктът съдържа 
повече от едно хранително вещество, 
следва да присъстват следните 
минимални количества:

– 1% от масата общ азот (N),

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

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

когато сумата от хранителните 
вещества е минимум 4%.

Изменение 58

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съдържанието на органични 
вещества и хранителни елементи във 
всяка единица от маркирания с 
маркировката „СЕ“ продукт за 
наторяване трябва да бъде равно на 
обявеното.

4. Съдържанието на органичен 
въглерод и на всички хранителни 
вещества във всяка единица от 
маркирания с маркировката „СЕ“ 
продукт за наторяване трябва да бъде 
равно на обявеното. „Единица“ се 
отнася за всяка от съставните части 
на продукта като гранули и др.

Обосновка

Невъзможно е да се гарантират точните пропорции на съдържанието във всяка 
единица от продукта.

Изменение 59

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 2% от масата общ азот (N), от - 1% от масата общ азот (N), от 
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които 0,5% от масата от продукта за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, трябва да бъде органичен азот 
(N), или

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

Изменение 60

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 1% от масата фосфорен 
пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода, 
или

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 61

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 2% от масата общ калиев оксид 
(К2O).

- 1% от масата общ калиев оксид 
(К2O).

Изменение 62

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

Текст, предложен от Комисията

2a. Когато продуктът съдържа 
повече от едно хранително вещество, 
следва да присъстват следните 
минимални количества:
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– 1,5% от масата общ азот (N),

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

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

когато сумата от хранителните 
вещества е минимум 4%.

Изменение 63

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Минералният тор е тор, съдържащ 
хранителни вещества, които са под 
формата на минерали или са били 
преработени във формата на 
минерали, от животински или 
растителен произход. Калциевият 
цианамид, карбамидът и неговите 
кондензационни и свързани продукти 
се считат за продукти, съдържащи 
хранителни вещества под формата 
на минерали. Органичният въглерод 
(Corg) в маркирания с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване не 
надвишава 1% от масата. Според 
установената практика това 
изключва въглерода, получен от 



AD\1126399BG.docx 41/108 PE599.577v02-00

BG

покрития и технически агенти.

Изменение 65

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фосфорните торове трябва да 
отговарят най-малко на едно от 
следните минимални равнища на 
разтворимост, за да могат да се 
използват за растения, 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 фосфат): най-
малко 55% от общия P.

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение I – част ІI – 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. Нови форми могат да се 
добавят след научна проверка в 
съответствие с член 42, параграф 1.
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Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(а)(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 
неорганичен тор с макроелементи 
трябва да има обявено съдържание на не 
повече от едно първично или вторично 
хранително вещество. 
Еднокомпонентните твърди 
минерални първични хранителни 
вещества може да съдържат също 
така и вторични хранителни 
вещества.

Обосновка

Съгласно определението в предложението на Комисията „CAN 27 с S“ ще стане част 
от групата „ПФК 1 (В)(I)(а)(ii) Сложен твърд неорганичен тор с макроелементи“. 
Това противоречи на традицията и на това, което е правилно от агрономична гледна 
точка. То противоречи и на разбиранията в научните, техническите и 
селскостопанските среди.�

Изменение 68

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 69

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- 12% от масата общ фосфорен - 12% от масата фосфорен 
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пентаоксид (P2O5), пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода,

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 70

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 5% от масата фосфорен 
пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода,

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 71

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 5% от масата общ калиев оксид 
(K2O),

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(а)(ii) – точка 2 – тирe 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– и може да съдържа едно или 
повече вторични хранителни 
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вещества в минималното обявено 
количество:

Изменение 73

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 74

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

Изменение 75

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

Изменение 76

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(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 не 
повече от едно първично или вторично 
хранително вещество. 
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Еднокомпонентните течни 
минерални първични хранителни 
вещества може да съдържат също 
така и вторични хранителни 
вещества.

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(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 едно от обявените първични
хранителни вещества в минималното 
обявено количество:

Изменение 78

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 5% от масата фосфорен 
пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода,

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 79

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

- и може да съдържа едно или 
повече вторични хранителни 
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вещества в минималното обявено 
количество:

Изменение 80

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

Изменение 81

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

Обосновка

Първичните хранителни вещества N, P2O5 и K2O са основни елементи, необходими за 
ефикасно отглеждане на растения, докато вторичните хранителни вещества MgO, 
CaO, SO3 и Na2O само подпомагат функциите на първичните. Премахването на 
разделението между двете групи хранителни вещества би объркало земеделския 
стопанин. Затова формулата на сложните твърди торове с макроелементи следва да 
се състои от повече от едно първично хранително вещество и евентуално едно или 
повече вторични такива. Разпоредбите за етикетиране косвено признават 
разделението между първични и вторични хранителни вещества, като изискват първо 
да се предоставя информация за първичните вещества.

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 1(В)(І)(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 едно първично 
хранително вещество.
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Изменение 83

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Минералните торове, и особено сложните течни торове с макроелементи, трябва да 
съдържат минимално равнище на хранителни вещества, за да бъдат ефективни от 
агрономична гледна точка и за да се помогне на земеделските стопани да стимулират 
добива от културите. Продуктите за наторяване с много ниско съдържание на 
хранителни вещества не биха били ефикасни. Земеделските стопани ще трябва да 
прилагат големи количества продукти, за да отговорят на нуждите на 
селскостопанските култури, което би направило транспортирането, складирането и 
прилагането по-скъпо и по-неефективно по отношение на ресурсите.

Изменение 84

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 1,5% от масата фосфорен 
пентаоксид (P2O5), разтворим в 
неутрален амониев цитрат и вода,

Обосновка

„Общ“ не е приложим от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален 
pH и ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 85

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

- 1,5 % от масата общ калиев 
оксид (К2O),

- 3% от масата общ калиев оксид 
(K2O), или

Обосновка

Минералните торове, и особено сложните течни торове с макроелементи, трябва да 
съдържат минимално равнище на хранителни вещества, за да бъдат ефективни от 
агрономична гледна точка и за да се помогне на земеделските стопани да стимулират 
добива от културите. Продуктите за наторяване с много ниско съдържание на 
хранителни вещества не биха били ефикасни. Земеделските стопани ще трябва да 
прилагат големи количества продукти, за да отговорят на нуждите на 
селскостопанските култури, което би направило транспортирането, складирането и 
прилагането по-скъпо и по-неефективно по отношение на ресурсите.

Изменение 86

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Минералните торове, и особено сложните течни торове с макроелементи, трябва да 
съдържат минимално равнище на хранителни вещества, за да бъдат ефективни от 
агрономична гледна точка и за да се помогне на земеделските стопани да стимулират 
добива от културите. Продуктите за наторяване с много ниско съдържание на 
хранителни вещества не биха били ефикасни. Земеделските стопани ще трябва да 
прилагат големи количества продукти, за да отговорят на нуждите на 
селскостопанските култури, което би направило транспортирането, складирането и 
прилагането по-скъпо и по-неефективно по отношение на ресурсите.

Изменение 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

- 1,5% от масата общ калциев 
оксид (СаO), или
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Обосновка

Минералните торове, и особено сложните течни торове с макроелементи, трябва да 
съдържат минимално равнище на хранителни вещества, за да бъдат ефективни от 
агрономична гледна точка и за да се помогне на земеделските стопани да стимулират 
добива от културите. Продуктите за наторяване с много ниско съдържание на 
хранителни вещества не биха били ефикасни. Земеделските стопани ще трябва да 
прилагат големи количества продукти, за да отговорят на нуждите на 
селскостопанските култури, което би направило транспортирането, складирането и 
прилагането по-скъпо и по-неефективно по отношение на ресурсите.

Изменение 88

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Минералните торове, и особено сложните течни торове с макроелементи, трябва да 
съдържат минимално равнище на хранителни вещества, за да бъдат ефективни от 
агрономична гледна точка и за да се помогне на земеделските стопани да стимулират 
добива от културите. Продуктите за наторяване с много ниско съдържание на 
хранителни вещества не биха били ефикасни. Земеделските стопани ще трябва да 
прилагат големи количества продукти, за да отговорят на нуждите на 
селскостопанските култури, което би направило транспортирането, складирането и 
прилагането по-скъпо и по-неефективно по отношение на ресурсите.

Изменение 89

Предложение за регламент
Приложение I – част ІI – ПФК 1(Ва) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПФК 1(Ва): Тор с ниско съдържание 
на въглерод 

1. Маркиран с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване, 
различен от продуктите, попадащи в 
обхвата на ПФК 1(А), ПФК 1(Б), 
ПФК 1(В) или ПФК 7, се определя 
като тор с ниско съдържание на 
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въглерод, ако съдържа над 1% 
органичен въглерод (Corg) и до 7,5% 
органичен карбон (Corg).

2. Въглеродът, наличен в 
калциевия цианамид и в карбамида и 
неговите кондензационни и свързани 
продукти, не се включва в органичния 
въглерод за целите на това 
определяне.

3. За целите на тази категория се 
прилагат спецификациите за 
твърди/течни, 
еднокомпонентни/сложни, с 
макроелементи/микроелементи по 
отношение на торовете от 
ПФК 1(В).

4. Продуктите, които се 
продават в рамките на ПФК 1(Ва), са 
в съответствие с нивата на 
замърсители, посочени в приложение 
I за органични или органо-минерални 
торове във всички случаи, когато 
ПФК 1(В) не съдържа пределно 
допустими стойности за тези 
замърсители.

Изменение 90

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 2 – параграф 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, 
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).

Обосновка

Необходимо е да се прави разграничение между продуктите, които подобряват 
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ефективността на подхранването, и самите торове (които добавят хранителни 
вещества). Това изменение следва да се направи за всички включени в настоящия 
регламент продукти, чиято функция е да подобряват ефективността на 
подхранването на растенията.

Изменение 91

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подобрител на почвата е продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, предназначен да
се добавя към почвата за поддържане, 
подобряване или запазване на нейните 
физични или химични свойства, 
структура или биологична активност.

Подобрител на почвата е материал 
(включително мулч), който се добавя 
към почвата на място с основната цел 
да поддържа или подобрява нейните
физични свойства, и който може да 
подобри нейните химични и/или 
биологични свойства или активност. 

Обосновка

Подобрители на почвата се добавят и върху почвата (като мулч), за да намалят 
изпаряването и плевелите и да повишат биологичната активност в подслоевете. Ако 
определението не бъде променено, тези подобрители на почвата няма да бъдат 
обхванати от законодателството.

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение I – част ІI – ПФК 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продуктът за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, трябва да 
съдържа 15% или повече материал от 
биологичен произход.

Изменение 93

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



PE599.577v02-00 52/108 AD\1126399BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 94

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване не трябва 
да са налични замърсители в по-големи 
от следните количества:

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ органичен подобрител на почвата 
не трябва да са налични замърсители в 
по-големи от следните количества:

Обосновка

Необходимо е да се прави разграничение между продукти, които подобряват 
ефективността на подхранването (варуване), и тези, които добавят хранителни 
елементи (торове).

Изменение 95

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Продуктът за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, трябва 
да съдържа 40 или повече % от масата 
сухо вещество.

4. Продуктът за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, трябва 
да съдържа 20 или повече % от масата 
сухо вещество.
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Изменение 96

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Биоразградимото фолио за 
мулчиране е биоразградим полимерен 
филм в съответствие с изискванията 
на точки 2а и 3 от КСМ 10 от 
приложение ІІ, 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.

Обосновка

Това изменение създава подкатегория за филмите за мулчиране, направени от 
биоразградими полимери, и съответната им функция да защитават структурата на 
почвата, да потискат растежа на плевели, да намаляват загубата на влажност на 
почвата или да предотвратяват ерозията.

Изменение 97

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Растежната среда е материал, 
различен от почвата in situ, върху която 
се отглеждат растения и гъби.

Изменение 98

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агрономична добавка е продукт за Агрономична добавка е продукт за 
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наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, предназначен за добавяне към 
продукт, който доставя на растенията 
хранителни елементи, с цел 
подобряване на схемите на 
освобождаване на хранителните 
елементи от този продукт.

наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, предназначен за добавяне към 
продукт, който има доказан ефект 
върху трансформацията и/или 
наличието в растенията на различни 
форми на минерални или 
минерализирани хранителни елементи, 
или за добавяне към почвата с цел 
подобряване на усвояването на тези 
хранителни елементи от растенията 
или намаляване на загубата на 
хранителни елементи.

Обосновка

Агрономичните добавки допринасят за ефективно засилване на храненето на 
културите и за свеждане до минимум на екологичните въздействия на наторяването. 
Така определението, предвидено в приложение I, част II, ПФК 5, следва да бъде 
подобрено, за да отразява съществуващите на пазара продукти, както и бъдещия 
потенциал на иновативните продукти.

Изменение 99

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко такова вещество трябва да е 
регистрирано съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1907/200636 в досие, което съдържа

Всяко такова вещество трябва да е 
регистрирано съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1907/200636, освен ако попада 
изрично в обхвата на едно от 
освобождаванията от задължението 
за регистрация, предвидени в член 6 
от посочения регламент или в 
приложение IV, или в приложение V 
към посочения регламент.

__________________ __________________

36 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 

36 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
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информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 100

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(А) – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(А) – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(А) – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент.

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(Б) – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200637

в досие, което съдържа

2. Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200637, 
освен ако попада изрично в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV, или в 
приложение V към посочения 
регламент.

__________________ __________________

37 В случай на добавка, възстановена в
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество регистрирано в 
досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

37 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(Б) – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(Б) – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 106

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент.

заличава се
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Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 107

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(В) – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200638

в досие, което съдържа

2. Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200638, 
освен ако попада изрично в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV, или в 
приложение V към посочения 
регламент.

__________________ __________________

38 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество регистрирано в 
досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

38 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 108

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(В) – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 

заличава се
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Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 109

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(В) – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 110

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 5(В) – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент.

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6 – параграф 1 – буква в а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) хумификация

Изменение 112

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 113

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Растителният биостимулатор 
трябва да има въздействието, която е 
заявено на етикета за културите, 
посочени в него. Когато 
растителният биостимулатор 
съдържа една или повече съставки, 
които са одобрени съгласно 
Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
предоставената по време на оценката 
на съответствието информация ще 
осигурява неоспорими емпирични 
факти за въздействие на 
биостимулатора, отчитайки 
съответните параметри, например 
относителни концентрации на 
компонентите, норма на прилагане, 
график, стадий на развитие на 
растението, прицелна култура и т.н.

Обосновка

Въпреки че във всички случаи се очаква процесът на оценка на съответствието да 
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търси емпирични данни за обоснованото твърдение за биостимулатор, уточняването 
на неговото значение в случая на продукт, съдържащ регистрирана съгласно 
Регламент (ЕО) № 1107/2009 съставка, следва да помогне за предотвратяването на 
злоупотреби от лица, които биха могли да се опитат да заобиколят съответната 
процедура за получаване на разрешение за продукт за растителна защита, като 
същевременно наличието на такава съставка не трябва да бъде пречка за 
признаването на законни биостимулатори.

Изменение 114

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Микробният растителен 
биостимулатор трябва да се състои 
само от микроорганизми или от 
консорциум от микроорганизми, 
посочени в категория съставен 
материал 7 от приложение II.

1. Микробният растителен 
биостимулатор се състои:

a) от микроорганизми или от 
консорциум от микроорганизми, 
посочени в категория съставен 
материал 7 от приложение II;

б) от микроорганизми или от 
консорциум от микроорганизми, 
различни от предвидените в буква а). 
Те могат да се използват като 
категории съставен материал, ако 
отговарят на изискванията, посочени 
в категория съставен материал 7 от 
приложение ІІ.

Изменение 115

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване не трябва 
да са налични замърсители в по-големи 
от следните количества:

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ варов продукт не трябва да са 
налични замърсители в по-големи от 
следните количества:
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Обосновка

Необходимо е да се прави разграничение между продукти, които подобряват 
ефективността на подхранването (варуване), и тези, които добавят хранителни 
елементи (торове).

Изменение 116

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 117

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 6(Б)(ІІ) – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ продукт за наторяване не трябва 
да са налични замърсители в по-големи 
от следните количества:

2. В маркирания с маркировката 
„СЕ“ варов продукт не трябва да са 
налични замърсители в по-големи от 
следните количества:

Обосновка

Необходимо е да се прави разграничение между продукти, които подобряват 
ефективността на подхранването (варуване), и тези, които добавят хранителни 
елементи (торове).

Изменение 118

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Смесването не трябва да изменя 
естеството на който и да било 
продукт за наторяване в състава на 

3. Смесването не трябва да изменя 
функцията на който и да било продукт 
за наторяване в състава на смесения 
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смесения продукт за наторяване. продукт за наторяване и не трябва да 
има неблагоприятно въздействие 
върху здравето на човека, животните 
или растенията, върху 
безопасността или околната среда 
при разумно предвидими условия на 
съхранение или употреба на 
маркирания с маркировката „СЕ“ 
смесен продукт за наторяване.

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се гарантира, че смесеният продукт запазва 
добре функционалността на продукта, влизащ в състава му.

Изменение 119

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 7 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по начин той да придобие 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на човека, животните или 
растенията, върху безопасността 
или околната среда при разумно 
предвидими условия на съхранение или 
употреба на маркирания с 
маркировката „СЕ“ смесен продукт 
за наторяван, или

заличава се

Изменение 120

Предложение за регламент
Приложение I – част ІІ – ПФК 7 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– по всякакъв друг значим начин. заличава се

Изменение 121

Предложение за регламент
Приложение IІ – част ІІ – КСМ 1 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) странични продукти по смисъла 
на Директива 2008/98/ЕО,

б) странични продукти по смисъла 
на Директива 2008/98/ЕО, с изключение 
на страничните продукти, 
регистрирани съгласно разпоредбите 
на Регламент (ЕС) № 1907/2006, 
различни от попадащите в обхвата 
на едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидено в точка 5 от 
приложение V към посочения 
регламент,

Обосновка

Целта е да се гарантира еднакво ниво на безопасност на даден продукт и на даден 
страничен продукт, като в същото време се даде възможност за използването на 
странични продукти, налични на пазара.

Изменение 122

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

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 123

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички вещества, включени Освен ако попадат изрично в обхвата 
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самостоятелно или в смес в състава на 
продукт за наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, трябва да бъдат 
регистрирани съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1907/2006 в досие, което съдържа

на едно от изключенията от 
задължението за регистриране, 
предвидени в член 6 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 или в 
приложения IV или V към него, всички 
вещества, включени самостоятелно или 
в смес в състава на продукт за 
наторяване, маркиран с маркировката 
„СЕ“, трябва да бъдат регистрирани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 в 
досие, което съдържа:

Изменение 124

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 125

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 126

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент.

заличава се

Изменение 127

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
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 само 
физическа или механична обработка, 
като рязане, смилане, центрофугиране, 
пресяване, стриване, пресоване, 
изсушаване, лиофилизиране, 
гранулиране, раздробяване, 
буфериране, екструдиране, 
замразяване, обеззаразяване чрез 
използване на топлина или екстракция 
с вода.

Изменение 128

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продукт за наторяване, маркиран 
с маркировката „СЕ“, може да съдържа 
компост, получен от аеробно 

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

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:

Изменение 129

Предложение за регламент
Приложение IІ – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) странични животински продукти 
от категории 2 и 3 съгласно Регламент 
(ЕО) № 1069/2009;

б) продукти, получени от 
страничните животински продукти, 
посочени в член 32 от Регламент (ЕО) 
№ 1069/2009, за които крайната 
точка в производствената верига е 
достигната в съответствие с член 5 
от посочения регламент;

Обосновка

Предложената от Комисията формулировка не гарантира, че компостът от 
животински странични продукти от категории 2 и 3, получени на открито чрез 
дерогация от Регламент1069/2009, се разглежда като вещество за наторяване и 
растежна среда и следователно че е в съответствие с бъдещия регламент.  Този 
компост трябва да бъде разглеждан като вещество за наторяване и растежна среда 
въз основа едновременно на система за контрол и на валидиран метод, позволяващи 
овладяване на покачването на температурите и проверка на критериите за 
хигиенизиране, за да може тези продукти да бъдат върнати в почвата.

Изменение 130

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква в

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 

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 
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единствено за отстраняване на водата 
или които са извлечени по някакъв 
начин от въздуха, с изключение на

единствено за отстраняване на водата 
или които са извлечени по някакъв 
начин от въздуха, отпадъци от храни 
и фуражи, които не съдържат 
замърсители и не са годни за 
консумация, и отпадъци от 
насаждения, използвани за агрогорива, 
които не съдържат замърсители, с 
изключение на

Изменение 131

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква г – подточка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200640

в досие, което съдържа

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/200640, освен ако попада изрично в 
обхвата на някое от изключенията 
от задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV или V 
към него.

__________________ __________________

40 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество регистрирано в 
досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

40 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 132

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 133

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква г – подточка 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 134

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква г – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент, и

заличава се

общата концентрация на всички 
добавки не надвишава 5% от общото
тегло на входящия материал, или 
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Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 135

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) непреработени и механично 
обработени остатъци от 
промишлени отрасли за производство 
на храни, с изключение на 
промишлени отрасли, използващи 
животински странични продукти 
съгласно Регламент (ЕС) № 1069/2009.

Обосновка

Понастоящем КСМ 3 и КСМ 5 изключват промишлените утайки от входящите 
материали. Не е ясно определено какво е „промишлена утайка“. Много утайки от 
хранително-вкусовата промишленост (напр. от преработването на плодове, 
млечното производство и производството на сирене) са напълно чисти органични 
материали и подходящи безопасни входящи материали за компост и ферментационни 
процеси.

Изменение 136

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) материали, отговарящи на 
КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 
и КСМ 11.

Изменение 137

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 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 преработка на входящите 
материали, посочени в точка 1 по-горе, 
са ясно отделени от 
производствените линии за 
преработка на суровини, различни от 
посочените в параграф 1, и

Изменение 138

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 3 – параграф 6 – буква а – тире 2 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Критерий: макс. 25 mmol O2/kg 
органичен материал/h; или

- Критерий: макс. 50 mmol O2/kg 
органичен материал/h; или

Обосновка

Не е ясно защо стойността тук се различава от тази за КСМ 5, поради това 
предложението е стойностите да се приравнят на 50.

Изменение 139

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 1 – буква б – подточка 1 – уводно 
изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200643

в досие, което съдържа

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/200643, освен ако попада изрично в 
обхвата на някое от изключенията 
от задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV или V 
към него.

__________________ __________________

43 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 

43 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
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смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество регистрирано в 
досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 140

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 1 – буква б – подточка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 141

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 1 – буква б – подточка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 142

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 4 – параграф 1 – буква б – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент, и

заличава се

– общата концентрация на 
добавките не надвишава 5 % от 
общото тегло на входящия материал, 
или

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 143

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква в – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– утайки от отпадъчни води, 
промишлени и драгажни утайки,

– утайки от отпадъчни води, 
промишлени утайки, различни от 
посочените в буква да), или драгажни 
утайки, и

Обосновка

Понастоящем КСМ 3 и КСМ 5 изключват промишлените утайки от входящите 
материали. Не е ясно определено какво е „промишлена утайка“. Много утайки от 
хранително-вкусовата промишленост (напр. от преработването на плодове, 
млечното производство и производството на сирене) са напълно чисти органични 
материали и подходящи безопасни входящи материали за компост и ферментационни 
процеси.

Изменение 144

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква г – подточка 1 – уводно 
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изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200644

в досие, което съдържа

– че добавката е регистрирана 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200644, 
освен ако попада изрично в обхвата на 
някое от изключенията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV или V 
към него.

__________________ __________________

44 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество регистрирано в 
досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

44 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006, като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 145

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква г – подточка 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 146

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква г – подточка 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.

Изменение 147

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) непреработени и механично 
обработени остатъци от 
промишлени отрасли за производство 
на храни, с изключение на 
промишлени отрасли, използващи 
животински странични продукти 
съгласно Регламент (ЕС) № 1069/2009.

Обосновка

Понастоящем КСМ 3 и КСМ 5 изключват промишлените утайки от входящите 
материали. Не е ясно определено какво е „промишлена утайка“. Много утайки от 
хранително-вкусовата промишленост (напр. от преработването на плодове, 
млечното производство и производството на сирене) са напълно чисти органични 
материали и подходящи безопасни входящи материали за компост и ферментационни 
процеси.

Изменение 148

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 5 – параграф 1 – буква д б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) материали, отговарящи на 
КСМ 2, КСМ 3, КСМ 4, КСМ 5, КСМ 6 
и КСМ 11.

Изменение 149

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) термофилно анаеробно 
разграждане при 55 °C за най-малко 24 
часа и време на задържане на течността 
най-малко 20 дни;

a) термофилно анаеробно 
разграждане при 55°C за най-малко 24 
часа и време на задържане на течността 
най-малко 20 дни, последвано от 
анализ, за да се потвърди, че процесът 
на разграждане е унищожил успешно 
патогените;

Обосновка

При тази ниска температура за толкова кратък период на разграждане е възможно 
някои патогени да оцелеят и впоследствие да се размножат през периода на 
задържане. От изключителна важност е да се провери липсата на патогени в края на 
периода на задържане.

Изменение 150

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) маслинено кюспе, т.е. вискозен 
страничен продукт от преработка на 
маслини, получен чрез обработка на 
мокро кюспе с органични 
разтворители в две (2-фазно кюспе) 
или три фази (3-фазно кюспе).

Обосновка

Следва да бъде включено определение на маслинено кюспе, тъй като в някой от 
предходните параграфи не е дадено такова и предвид това, че органичните 
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разтворители биват почти изцяло премахнати в крайния продукт.

Изменение 151

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) всички други материали или 
вещества, които са били одобрени за 
влагане в храни или фуражи.

Изменение 152

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/200647

в досие, което съдържа

Веществото трябва да е регистрирано 
съгласно Регламент (ЕО) № 
1907/200647, освен ако попада изрично в 
обхвата на някое от изключенията 
от задължението за регистрация, 
предвидени в член 6 от посочения 
регламент или в приложение IV или V 
към него.

__________________ __________________

47 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

47 В случай на добавка, възстановена в 
Европейския съюз, това условие е 
изпълнено, ако добавката е същата, по 
смисъла на член 2, параграф 7, буква г), 
подточка i) от Регламент (ЕО) № 
1907/2006 като вещество, регистрирано 
в досие, съдържащо информацията, 
посочена тук, и ако производителят на 
продукта за наторяване разполага с 
информацията по смисъла на 2, 
параграф 7, буква г), подточка ii) от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Обосновка

Важно е Регламентът REACH да се прилага за продуктите за наторяване.
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Изменение 153

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) информацията, предвидена в 
приложения VI, VII и VIII от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, както и

заличава се

Изменение 154

Предложение за регламент
Приложение IІ – част ІІ – КСМ 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) доклад за безопасност на 
химичното вещество съгласно член 14 
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, 
обхващащ употребата като продукт 
за наторяване,

заличава се

Изменение 155

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 6 – параграф 2 – последно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако изрично попада в обхвата на 
едно от освобождаванията от 
задължението за регистрация, 
предвидени в приложение IV към 
посочения регламент или в точки 6, 7, 
8 или 9 от посочения регламент.

заличава се

Изменение 156

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Продукт за наторяване, маркиран с Микроорганизми, включително мъртви 
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маркировката „СЕ“, може да 
съдържа микроорганизми, 
включително микроорганизми мъртви 
микроорганизми или празни клетки от 
микроорганизми и безвредни остатъчни 
елементи от средата, в която те са 
получени, които

микроорганизми или микроорганизми с
празни клетки и безвредни остатъчни 
елементи от средата, в която те са 
получени, може да се считат за 
безопасни за влагане в продукт за 
наторяване, маркиран с 
маркировката „СЕ“, ако попадат в 
някой от следните три случая:

Изменение 157

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 7 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) микроорганизмите са от един 
от посочените по-долу видове:

– Azotobacter spp.

– Микоризни гъби

– Rhizobia

– Azospirillum spp.

Изменение 158

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

– са изброени в таблицата по-
долу:

б) при спазване на съответните 
изисквания за защита и лицензиране 
на данните, микроорганизмът (или 
консорциумът от микроорганизми) е 
разрешен за някоя от следните 
употреби:

Azotobacter spp. – влагане в „хранителни 
продукти“ съгласно определението в 
член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 
или използване при преработката на 
тези хранителни продукти, 
включително култури, които се 
считат за „традиционни хранителни 
съставки“ по смисъла на Регламент 
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(ЕО) № 178/2002;

Микоризни гъби – употреба като фуражна 
добавка, посочена чрез включване в 
Регистъра на фуражните добавки на 
Европейския съюз съгласно Регламент 
(ЕО) № 1831/2003;

Rhizobium spp. – употреба като активна 
съставка на продукт за растителна 
защита съгласно Регламент (ЕО) № 
1107/2009 или като биоцид съгласно 
Регламент (ЕС) № 528/20121.

Azospirillum spp. в) микроорганизмът (или 
консорциумът от микроорганизми) е 
бил оценен като безопасен за 
употреба като биостимулатор след 
използване на съответните общи 
спецификации или хармонизирани 
стандарти, приети в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 1025/2012, в които 
са описани подробно приемливите 
прагове и методи за анализ за 
критериите за безопасност, 
включително посочените в член 42 от 
настоящия регламент.

Изменение 159

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 8 – параграф 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).
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Обосновка

Важно е да се поясни, че съдържанието на азот може да бъде осигурено или само от 
амониев йон, или от амониев йон плюс уреа.

Изменение 160

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 10 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) подобрява почвата като 
биоразградим филм за мулчиране, 
който отговаря на изискванията на 
точки 2а и 3 от КСМ 10.

Изменение 161

Предложение за регламент
Приложение ІI – част ІІ – КСМ 10 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 162

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Считано от [Службата за 
публикации: моля въведете дата –
пет години след датата на прилагане 
на настоящия регламент], 
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 42, параграф 1 
от настоящия регламент, с които 
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сметка се разгражда до въглероден 
диоксид, биомаса и вода. Най-малко 90 
% от съдържащия се в него органичен 
въглерод трябва да се преобразува в 
CO2 за най-много 24 месеца при 
изпитването за биоразграждане, 
посочено в букви а) — в) по-долу.

определя следните изисквания:

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

a) стандарт за 
биоразградимостта на полимера чрез 
определяне на периоди, в които най-
малко 90% – като абсолютна 
стойност или съотнесено към 
референтния материал – от 
органичния въглерод се преобразуват в 
CO2, след като бъде изпълнено 
заявеното време за освобождаване на 
полимера, и

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

б) изпитване за биоразградимост, 
което отговаря на следния критерий: 
полимерът може да претърпи 
физично и биологично разграждане, 
при което по-голямата част от него 
накрая се разгражда до въглероден 
диоксид (CO2), биомаса и вода.

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

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

Изменение 163

Предложение за регламент
Приложение IІ – част ІI – КСМ 10 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Биоразградимият филм за 
мулчиране отговаря на следния 
критерий: полимерът трябва да 
може да претърпи физично и 
биологично разграждане, при което 
накрая се разгражда до въглероден 
диоксид (CO2), биомаса и вода. Най-
малко 90% – като абсолютна 
стойност или съотнесено към 
референтния материал, се 
преобразува в CO2, биомаса и вода за 
най-много 24 месеца при изпитване за 
биоразградимост съгласно 
европейските стандарти за 
биоразграждане на полимерите в 
почвата.

Изменение 164

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Маркиран с маркировката 
„СЕ“ продукт, съдържащ полимери, 
различни от полимерите с 
хранителни елементи, се 
освобождава от изискванията, 
определени в параграфи 1, 2 и 3, при 
условие че полимерите се използват 
единствено като свързващ материал 
за продукта за наторяване и не са в 
контакт с почвата. 

Изменение 165

Предложение за регламент
Приложение IІ – част ІI – КСМ 10 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Тъй като продуктът е 
предназначен да се добавя към 
почвата и да се освобождава в 
околната среда, тези критерии се 
прилагат за всички материали в 
продукта.

Изменение 166

Предложение за регламент
Приложение ІIІ – част 1 – параграф 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 
над 1% от сухото тегло на продукта в 
низходящ ред по големина, 
включително посочване на съответните 
категории съставни материали („КСМ“), 
както е посочено в приложение II, и
включително съдържанието като 
процент от сухото вещество;

Изменение 167

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Когато продукт за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, е 
разрешен за използване в 
биологичното земеделие съгласно 
Регламент (ЕО) № 834/2007, това се 
посочва на етикета със следния 
текст „разрешен в биологичното 
земеделие в съответствие с 
Регламент (EО) № 834/2007“.

На етикета на продуктите за 
наторяване, маркирани с 
маркировката „СЕ“, които не са 
подходящи за биологичното 
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земеделие, що се отнася до Регламент 
(ЕО) № 834/2007, и имат търговско 
наименование, напомнящо 
обозначенията, посочени в член 23 от 
цитирания регламент, което би могло 
да заблуди 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“.

Изменение 168

Предложение за регламент
Приложение III – част 1 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. За никой продукт не могат да 
се съдържат твърдения, свързани с 
друга ПФК, без да са изпълнени изцяло 
изискванията на тази допълнителна 
ПФК, както и не са разрешени 
никакви преки или косвени твърдения 
за въздействия на растителна 
защита.

Обосновка

Това допълнение ще засили разграничаването от Регламента за растителната 
защита и ще засили също така границите между продуктовите функционални 
категории, което ще предотврати заобикалянето на изискванията по настоящия 
регламент или Регламент (ЕО) № 1107/2009.

Изменение 169

Предложение за регламент
Приложение IІ – част 2 – ПФК 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Съдържанието на инхибитор на 
нитрификацията трябва да се посочи 
като процент от масата на общия азот 
(N), наличен като амониев (NH4+) и 
карбамиден (CH4N2O) азот.

б) Съдържанието на инхибитор на 
нитрификацията трябва да се посочи 
като процент от масата на общия азот 
(N), наличен като амониев азот (NH4+) 
или амониев (NH4+) и карбамиден 
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(CH4N2O) азот.

Обосновка

Важно е да се поясни, че съдържанието на азот може да бъде осигурено или само от 
амониев йон, или от амониев йон плюс уреа.

Изменение 170

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 2 – ПФК 1(А) – буква г – тирe 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– под формата на прах или 
гранулат

Обосновка

Този показател е важен, за да могат земеделските производители да адаптират 
периода и метода за прилагане на тора.

Изменение 171

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 1(Б) – буква г  – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общ фосфорен пентаоксид 
(P2O5);

– фосфорен пентаоксид (P2O5), 
разтворим в неутрален амониев 
цитрат и вода:

Обосновка

С цел предоставяне на по-добра информация на земеделските стопани: изразът 
„общ“ не е валиден от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален pH и 
ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 172

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 1(Б) – буква г  – алинея 2 – тире 2
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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 
киселини;

Обосновка

С цел предоставяне на по-добра информация на земеделските производители съгласно 
включеното в Регламент (ЕО) № 2003/2003. Не съществува непосредствено, а само 
при почвени условия с много нисък pH и големи валежи от дъжд.

Изменение 173

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 2 – ПФК 1(Б) – параграф 1 а (нов)

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.

Обосновка

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

Изменение 174

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 1(В)(І) – параграф 1  – буква г – точка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– общ фосфорен пентаоксид 
(P2O5);

– фосфорен пентаоксид (P2O5), 
разтворим в неутрален амониев 
цитрат и вода:

Обосновка

С цел предоставяне на по-добра информация на земеделските стопани: изразът 
„общ“ не е валиден от агрономична гледна точка, особено при висок и неутрален pH и 
ниски валежи. Съществуващата фракция за растенията е разтворима в амониев 
цитрат и във вода.

Изменение 175

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 1(В)(І) – параграф 1  – буква г – точка 2 – тире 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 
киселини;

Обосновка

С цел предоставяне на по-добра информация на земеделските производители съгласно 
включеното в Регламент (ЕО) № 2003/2003. Не съществува непосредствено, а само 
при почвени условия с много нисък pH и големи валежи от дъжд.

Изменение 176

Предложение за регламент
Приложение IІІ – част 2 – ПФК 1(В)(І)(а) – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За маркирани с маркировката 
„СЕ“ продукти, при които 
полимерите се използват единствено 
като свързващ материал, се поставя 
следната маркировка: „Настоящият 
продукт за наторяване не е 
предназначена да бъде в контакт с 
почвата.“
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Изменение 177

Предложение за директива
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 1(Ва) (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПФК 1(Ва): Тор с ниско съдържание на въглерод

1. Трябва да са представени следните информационни елементи за 
макроелементите:

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

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

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),

г) съдържанието на следните обявени хранителни елементи в следния ред и 
като процент от масата на тора: 

общ азот (N) 

– минимално количество органичен азот (N), последвано от описание на 
произхода на използваната органична материя;

– азот (N) под формата на нитритен азот; 

– азот (N) под формата на амонячен азот;

– азот (N) под формата на карбамиден азот;

общ фосфорен пентаоксид (P2O – водоразтворим фосфорен 
пентаоксид (P2O5); 5);

– фосфорен пентаоксид (P2O5), разтворим в неутрален амониев цитрат;

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

общ калиев оксид (К2O); 

– водоразтворим калиев оксид (К2O); 

магнезиев оксид (MgO), калциев оксид (CaO), серен триоксид (SO3) и 
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натриев оксид (Na2O), изразени 

– когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като 
водоразтворимо съдържание;

– когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне 
една четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото 
съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; 

– в останалите случаи – общото съдържание.

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.

2. Посочват се следните други елементи като процент от масата на 
продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“:

– съдържание на органичен въглерод (С); и 

– съдържание на сухо вещество. 

3. Когато един или повече от микроелементите бор (B), желязо (Fe), кобалт 
(Co), манган (Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn) са налични в минималното 
количество, посочено като процент от масата в таблицата по-долу, те 

– се обявяват, ако са добавени преднамерено към продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“, и 

– могат да бъдат обявени в други случаи: 

Микроелемент Процентно съдържание от масата

Бор (B) 0,01

Кобалт (Со) 0,002

Мед (Cu) 0,002

Манган (Mn) 0,01

Молибден (Мо) 0,001

Цинк 0,002

Те се обявяват след информацията за макроелементи. Трябва да са включени 
следните информационни елементи: 

a) посочване на наименованията и химичните символи на обявените 
микроелементи, изброени в следния ред: бор (B), желязо (Fe), кобалт (Co), манган 
(Mn), мед (Cu), молибден (Mo) и цинк (Zn), последвани от наименованията на 
техните противоположно заредени йони;

б) общото съдържание на микроелементи, изразено като процент от масата 
на тора,

– когато тези хранителни елементи са напълно водоразтворими, само като 
водоразтворимо съдържание;
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– когато разтворимото съдържание на тези хранителни елементи е поне една 
четвърт от общото съдържание на тези хранителни елементи, общото 
съдържание и съдържанието, разтворимо във вода; и 

– в останалите случаи – общото съдържание; 

в) когато с обявените микроелементи са образувани хелати с хелатни агенти, 
следният квалификатор след наименованието и химичният идентификатор на 
микроелемента:

– „образуван хелат с...“ наименование на хелатния агент или съкращението 
му, а също и количеството на микроелемента, с който е образуван хелатът, като 
процент от масата на продукта за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“;

г) когато продуктът за наторяване, маркиран с маркировката „СЕ“, съдържа 
микроелемент(и), образуващ(и) комплекси с комплексообразуващ(и) агент(и): 

– следният квалификатор след наименованието и химичният идентификатор 
на микроелемента: „образуващ комплекс с...“ и количеството на образуващия 
комплекс микроелемент като процент от масата на продукта за наторяване, 
маркиран с маркировката „СЕ“; и 

– наименование на комплексообразуващия агент или неговото съкращение.

д) следната декларация: „Да се използва само при призната нужда. Да не се 
превишават подходящите норми на торене.” 

Изменение 178

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на азот (N); заличава се

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физичната и 
химичната 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 179

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 3 – тире 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на фосфорен 
пентаоксид (P2O5);

заличава се

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физичната и 
химичната 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 180

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 2 – ПФК 3 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– общо съдържание на калиев 
оксид (К2O);

заличава се

Обосновка

Единствената цел на подобрителите на почвата е да подобряват физичната и 
химичната 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 181

Предложение за регламент
Приложение ІIІ – част 2 – ПФК 6 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) норма, график (стадий на 
развитие на растението) и честота на 
прилагането;

д) норма, график (стадий на 
развитие на растението), място и 
честота на прилагането (в 
съответствие с емпиричните данни, 
обосноваващи твърдението(ята) за 
биостимулатор;
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Обосновка

Формулировката ще възпре дружествата да изменят параметрите на продуктите, 
посочени на етикетите, с цел рекламиране на въздействия, различни от 
биостимулатор.

Изменение 182

Предложение за регламент
Приложение III – част 2 – ПФК 6 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Обосновка

Растителният биостимулатор трябва да бъде ясно етикетиран като продукт, 
който не е за растителна защита.

Изменение 183

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 1(А) – таблица 1

Текст, предложен от Комисията

ПФК 1(А): Органичен тор

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  

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 
процентен пункт по абсолютна стойност

Органичен азот (N) ± 50% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност
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Общ фосфорен пентаоксид (P2O5); ± 50% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (К2O); ± 50% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт 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 
процентен пункт 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

Изменение

ПФК 1(А): ОРГАНИЧЕН ТОР

Допуски за обявеното съдържание на 
хранителен елемент и други обявени 
параметри

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

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

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

Общ фосфорен пентаоксид (P2O5); ± 15% относително отклонение от 
обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт по абсолютна стойност

Общ калиев оксид (К2O); ± 15% относително отклонение от 
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обявената стойност до най-много 1,0 
процентен пункт 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

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

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 184

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 1(Б) – таблица 1  – ред 3 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Обосновка

Съществуващата фракция за растенията е фосфорен пентаоксид, разтворим в 
неутрален амониев цитрат и във вода.
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Изменение 185

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

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 

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 186

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 1(Б) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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 187

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

Текст, предложен от Комисията

ПФК 1 (В)(I): Неорганичен тор с макроелементи

Допуски за обявеното съдържание на формите на макроелементи

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 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

Зърнометричен състав: ± 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

ПФК 1 (В)(I): Неорганичен тор с макроелементи

Допуски за обявеното съдържание на формите на макроелементи

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.

Зърнометричен състав: ± 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

Обосновка

Допуските трябва да бъдат изменени, за да се избегнат проблеми на пазара. За 
основните хранителни елементи следва да се поясни, че има обща граница (а не 2% за 
всеки от тях). В съответствие с предложението при производството на NPK торове 
е възможно отклонение от +/-6% от общото съдържание на хранителни елементи; 
това е твърде висока стойност. За вторичните хранителни елементи са необходими 
по-високи допуски, тъй като често те се добавят като пълнители. Стойностите на 
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допуските следва да са приложими също така и за азотните форми и за 
разтворимостта. Предложеният допуск за зърнометричен състав е твърде строг. 
Относителното отклонение от ± 5% от обявената стойност за количество е твърде 
високо.

Изменение 188

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 1(В)(І) – таблица 1  – ред 3 – колона 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Обосновка

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

Изменение 189

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

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

Зърнометричен състав: ± 20% 
относително отклонение, приложимо 
към обявеното процентно съдържание 
на материал, преминаващ през сито с 
определен размер на отвора

Обосновка

Необходима е повече гъвкавост поради производствените процеси.
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Изменение 190

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 3 – таблица 1  – ред 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

± 0,7 към момента на производство ± 0,7 към момента на производство

± 1,0 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

± 0,9 в който и да било момент във 
веригата на дистрибуция

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.  Предложените от 
Европейската комисия граници на допуск за дистрибуцията обаче са твърде 
толерантни и следва да бъдат понижени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 191

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 3 – таблица 1  – ред 8 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

-25% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

-15% относително отклонение от 
обявената стойност в който и да било 
момент във веригата на дистрибуция

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.  Предложените от 
Европейската комисия граници на допуск за дистрибуцията обаче са твърде 
толерантни и следва да бъдат понижени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 192

Предложение за регламент
Приложение ІІI – част 3 – ПФК 4 – таблица 1
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Текст, предложен от Комисията

ПФК 4: РАСТЕЖНА СРЕДА

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 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид 
(P2O5), и

± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (K2O) ± 50% относително отклонение към 
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момента на производство

± 75% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Изменение

ПФК 4: РАСТЕЖНА СРЕДА

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 
момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим фосфорен пентаоксид ± 50% относително отклонение към 
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(P2O5) момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

Водоразтворим калиев оксид (K2O) ± 50% относително отклонение към 
момента на производство

± 60% относително отклонение в който 
и да било момент във веригата на 
дистрибуция

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.  Предложените от 
Европейската комисия граници на допуск за дистрибуцията обаче са твърде 
толерантни и следва да бъдат понижени, за да бъдат защитени земеделските 
производители.

Изменение 193

Предложение за регламент
Приложение IV – част 1 – точка 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) непреработени или механично 
преработени растения, части от 
растения или извлеци от растения, 
както е посочено в КСМ 2,

Обосновка

В модул А следва да се приеме и използването на продукти от КСМ 2, които са 
съставна част на растежна среда. Growing Media Europe счита, че е напълно 
непоследователно да се разрешават категории КСМ 4 „ферментационни продукти“ и 
КСМ 6 „странични продукти от хранителната промишленост“, като същевременно 
се изключва възможността за самостоятелно сертифициране на материали, като 
например дървесни влакна. Пускането на пазара на материали за растежна среда в 
повечето държави членки се прави посредством самостоятелно сертифициране. 
Включването на допълнителни процедури за одобрение ще създаде голяма тежест за 
сектора, който се състои основно от МСП.

Изменение 194

Предложение за регламент
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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 5 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.

Обосновка

Предложеният срок за съхраняване на техническата документация и на 
декларацията за съответствие с изискванията на ЕС е прекалено дълъг. Би било 
целесъобразно този период да се съкрати на 5 години в съответствие с данъчните 
изисквания.

Изменение 195

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – Модул Б – точка 3.2 – буква в – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– протоколи от изпитвания, и – протоколи от изпитвания, 
включително проучвания относно 
агрономичната ефективност, и

Обосновка

Следва да се гарантира агрономичната ефективност на новите продукти. 
Продуктите по Регламент (ЕО) № 2003/2003 вече са доказали своята агрономична 
ефективност.

Изменение 196

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – Модул Б – точка 9
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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 продуктаза 
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.

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Той следва да бъде съобразен с данъчните 
изисквания.

Изменение 197

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.

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Той следва да бъде съобразен с данъчните 
изисквания.
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Изменение 198

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – Модул Г1 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) идеен проект и производствени 
чертежи и схеми, както и писмено 
описание и диаграма на 
производствения процес, в която са 
ясно обозначени всяка обработка, съд 
за съхранение и място.

б) писмено описание и диаграма на 
производствения процес,

Изменение 199

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – Модул Г1 – точка 3

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.

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Той следва да бъде съобразен с данъчните 
изисквания.

Изменение 200

Предложение за регламент
Приложение IV – част 2 – Модул Г1 – точка 7 – подточка 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 

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 
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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.

продължение на 5 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.

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Той следва да бъде съобразен с данъчните 
изисквания.

Изменение 201

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:

Обосновка

Предложеният срок е прекалено дълъг. Той следва да бъде съобразен с данъчните 
изисквания.
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