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18.10.2017 A8-0270/373 

Tarkistus  373 

Pascal Durand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet  

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 2 osa – PFC 1(B) – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos CE-merkityn 

lannoitevalmisteen 

kokonaisfosforipitoisuus (P) on 5 

massaprosenttia 

kokonaisfosforipentoksidi (P205) -

ekvivalenttia tai enemmän 

(’fosforilannoite’) 

 (a) a) todellinen kadmiumpitoisuus 

(Cd) mg/kg fosforipentoksidia (P205) on 

ilmoitettava selkeästi ja 

 b)  ilmaisua ’matala 

kadmiumpitoisuus’ tai samankaltaista 

ilmaisua tai logoa, jolla ilmaistaan sama 

asia, voidaan käyttää vain, jos 

kadmiumpitoisuus (Cd) on enintään 

20 mg/kg fosforipentoksidia (P205). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Tarkistus  374 

Pascal Durand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

48 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat [EUVL: tämän 

asetuksen voimaantulopäivä] alkaen [xxx1 

a] asti hyväksyä kansallisia sääntöjä, joilla 

liitteessä I olevassa osassa II säädetyt 

matalammat kadmiumtasot pannaan 

täytäntöön, perustelluissa tapauksissa ja 

erityisesti kansanterveyden tai ympäristön 

suojelun kaltaisista syistä. Jäsenvaltioiden 

on ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä 

komissiolle teknisiä määräyksiä ja 

tietoyhteiskunnan palveluja koskevia 

määräyksiä koskevien tietojen 

toimittamisessa noudatettavasta 

menettelystä 9 päivänä syyskuuta 2015 

annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535 

mukaisesti. 

 __________________ 

 1a Lisätään päivämäärä, joka lopuksi 

vahvistetaan matalimman tason osalta. 

Or. en 

Perustelu 

Yhdeksän jäsenvaltiota on jo ottanut kansallisessa lainsäädännössään käyttöön kadmiumin 

osalta matalammat tasot kuin 60 mg/kg. Tärkeää ei ole pelkästään se, että nämä jäsenvaltiot 

voivat pitää matalammat tasot voimassa kunnes niitä sovelletaan myös EU:n tasolla, vaan 



 

AM\1137636FI.docx  PE605.629v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

lisäksi on sallittava nimenomaisesti, että muutkin jäsenvaltiot alkavat soveltaa matalampia 

tasoja ennen liitteessä määritettyjä ajankohtia, jotta voidaan kannustaa raja-arvojen 

pikaiseen soveltamiseen. Sama lähestymistapa hyväksyttiin fosfaatteja ja tiskiaineita koskevan 

asetuksen (EU) N:o 259/2012 kohdalla (konetiskiaineissa olevien fosfaattien määrä). 



 

AM\1137636FI.docx  PE605.629v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

18.10.2017 A8-0270/375 

Tarkistus  375 

Pascal Durand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

46 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1107/2009 

3 artikla – 34 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

"34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka 

kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa 

riippumatta tuotteiden ravinnesisällöstä ja 

jonka ainoana tarkoituksena on parantaa 

yhtä tai useampaa seuraavista kasvin 

ominaisuuksista: 

”34. ”kasvibiostimulantilla” tuotetta, joka 

sisältää sellaista luontaisesti esiintyvää 

ainetta tai mikro-organismia, joka 

kiihdyttää kasvin ravinteidenottoa 

riippumatta sen ravinnesisällöstä, tai 

tällaisten aineiden ja/tai mikro-

organismien yhdistelmää, jonka ainoana 

tarkoituksena on parantaa yhtä tai 

useampaa seuraavista kasvin tai kasvin 

ritsosfäärin ominaisuuksista: 

Or. en 

Perustelu 

Kasvibiostimulanttien olisi oltava luontaisesti esiintyviä aineita. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Tarkistus  376 

Pascal Durand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite III – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Jos CE-merkittyä 

lannoitevalmistetta voidaan käyttää 

luonnonmukaisessa maataloudessa 

asetuksen (EY) N:o 834/2007 mukaisesti, 

siitä on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä 

seuraavasti: ”sallittu luonnonmukaisessa 

viljelyssä asetuksen (EY) N:o 834/2007 

mukaisesti.” 

 CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden, 

jotka eivät sovi luonnonmukaiseen 

maatalouteen asetuksen (EY) 

N:o 834/2007 mukaisesti ja joiden 

kaupallisessa nimessä käytetään termejä, 

joihin viitataan asetuksen (EY) 

N:o 834/2007 23 artiklassa ja jotka voivat 

johtaa loppukäyttäjää harhaan valmisteen 

käytöstä luonnonmukaisessa 

maataloudessa, pakkausmerkinnöissä on 

ilmoitettava seuraavasti: ”Ei sallittu 

luonnonmukaisessa viljelyssä asetuksen 

(EY) N:o 834/2007 mukaisesti.” 

Or. en 

Perustelu 

Tällaiset merkintävaatimukset ovat välttämättömiä, koska luonnonmukaisia viljelijöitä on 

rangaistu useasti siitä, että he ovat käyttäneet luonnonmukaisessa viljelyssä 

lannoitevalmisteita joiden kauppanimissä on käytetty harhaanjohtavia termejä kuten ”bio”, 
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”ekologinen” tai ”eko”. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Tarkistus  377 

Pascal Durand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-merkityt lannoitevalmisteet 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite II – II osa – CMC 7 – kohta – luetelmakohta 2 ja taulukko 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 on esitetty jäljempänä olevassa 

taulukossa: 

Poistetaan. 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Perustelu 

”Käytössä on jo monia muita lajeja ja niiden yhdistelmiä, jotka ovat viljelijöiden kannalta 

kiinnostavia kansallisella tasolla.” 

 

 


