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18.10.2017 A8-0270/342 

Tarkistus  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet  

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – PFC1(C) a (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 PFC1(C) a: Vähähiilinen lannoite 

 1. CE-merkitty lannoitevalmiste 

nimetään vähähiiliseksi lannoitteeksi, jos 

se sisältää enemmän kuin yhden 

prosentin ja enintään 15 prosenttia 

orgaanista hiiltä (Corg). 

 2. Kalsiumsyanamidissa, ureassa 

sekä sen kondensaatiotuotteissa ja siihen 

liittyvissä tuotteissa esiintyvää hiiltä ei 

sisällytetä orgaaniseen hiileen tähän 

määritelmään liittyvässä yhteydessä. 

 3. Toimintoperusteiseen 

tuoteluokkaan PFC1(C) kuuluvien 

kiinteiden/nestemäisten/kiinteiden, 

yksiravinteisten/moniravinteisten, 

makroravinne-/hivenravinnelannoitteiden 

eritelmiä on sovellettava myös tähän 

tuoteluokkaan, lukuun ottamatta fosforin 

vähimmäisliukoisuustasoja, ilmoitettavaa 

kokonaistyppipitoisuutta ja ilmoitettavaa 

kokonaisfosforipitoisuutta koskevia 

eritelmiä. 

 4. Vähähiilisinä lannoitteina 

myytyjen valmisteiden on täytettävä 

liitteessä I vahvistettuja orgaanisten 

lannoitteiden tai orgaanisten 

kivennäislannoitteiden vierasaineiden 
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määriä koskevat vaatimukset kaikissa 

tapauksissa, joissa toimintoperusteinen 

tuoteluokka PFC1 (C) ei sisällä kyseisille 

vierasaineille asetettuja raja-arvoja. 

Or. en 

Perustelu 

Vähähiilisten lannoitteiden ei tarvitsisi täyttää kriteereitä, jotka perustuvat perinteisten 

kivennäislannoitteiden erityisominaisuuksiin. Siksi tarkistuksella lisätään IMCO:n mietinnön 

170 tarkistuksen 3 kohta, jossa todetaan, että fosforin vähimmäisliukoisuustasoja, 

ilmoitettavaa kokonaistyppipitoisuutta ja ilmoitettavaa kokonaisfosforipitoisuutta koskevia 

eritelmiä ei saisi soveltaa vähähiilisiin lannoitteisiin. 
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18.10.2017 A8-0270/343 

Tarkistus  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – PFC1(B) – 3 kohta – a alakohta – 2 alakohta – luetelmakohdat 1 ja 3 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation] alkaen: 40 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kuusi vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 

alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

twelve years after the date of application 

of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kuusitoista vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 

alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/344 

Tarkistus  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – II osa – PFC 1(C)(I) – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta – luetelmakohdat 1 ja 3 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date of application 

of this Regulation] alkaen: 60 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation] alkaen: 40 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kuusi vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 

alkaen: 40 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [Publications 

office, please insert the date occurring 

twelve years after the date of application 

of this Regulation] alkaen: 20 mg/kg 

fosforipentoksidia (P2O5), 

– päivästä ...kuuta ... [EUVL: 

lisätään päivä, joka on kuusitoista vuotta 

tämän asetuksen soveltamispäivästä] 

alkaen: 20 mg/kg fosforipentoksidia 

(P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/345 

Tarkistus  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

S&D-ryhmän puolesta 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

42 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Siirretään komissiolle valta antaa 

43 artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla lykätään liitteessä I 

olevan II osan toimintoperusteisen 

tuotantoluokan PFC1(B) 3 kohdan a 

alakohdan 2 alakohdassa ja liitteessä I 

olevan II osan toimintoperusteisen 

tuotantoluokan PFC1(C)I 2 kohdan a 

alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun 

20 mg/kg:n raja-arvon soveltamisen 

aloittamispäivää, jos komissiolla on 

perusteellisen vaikutustenarvioinnin 

jälkeen näyttöä, jonka perusteella se 

katsoo, että tiukemman raja-arvon 

käyttöönotto vaarantaisi vakavasti 

lannoitevalmisteiden toimittamisen 

unioniin. 

Or. en 

 

 


