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18.10.2017 A8-0270/396 

Ændringsforslag  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

for EPP-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – PFC 1(B) – punkt 3 – litra a – andet afsnit 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) hvis det samlede indhold af 

phosphor (P) i det CE-mærkede 

gødningsprodukt er på mindst 5 

masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-

ækvivalent ("phosphatgødning"): 

2) hvis det samlede indhold af 

phosphor (P) i det CE-mærkede 

gødningsprodukt er på mindst 5 

masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-

ækvivalent ("phosphatgødning"): 

 fra den [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg/kg 

phosphorpentoxid (P2O5)  

 fra tre år efter datoen for denne 

forordnings anvendelse: 60 mg/kg 

phosphorpentoxid (P2O5) 

 fra den [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg/kg 

phosphorpentoxid (P2O5) og 

 

 fra den [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

phosphorpentoxid (P2O5) 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Ændringsforslag  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

for EPP-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – litra a – andet afsnit 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) hvis det samlede indhold af 

phosphor (P) i det CE-mærkede  

gødningsprodukt er på mindst 5 

masseprocent phosphorpentoxid 

(P2O5)ækvivalent ("phosphatgødning"):  

 

  

2) hvis det samlede indhold af 

phosphor (P) i det CE-mærkede 

gødningsprodukt er på mindst 5 

masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-

ækvivalent ("phosphatgødning"):  

- fra den [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: 60 mg/kg phosphorpentoxid 

(P2O5)  

- fra tre år efter datoen for denne 

forordnings anvendelse: 60 mg/kg 

phosphorpentoxid (P2O5) 

- fra den [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg phosphorpentoxid 

(P2O5) og 

 

- fra den [Publications office, please 

insert the date occurring twelve years 

after the date of application of this 

Regulation]: 20 mg/kg phosphorpentoxid 

(P2O5) 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Ændringsforslag  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

for EPP-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag I – del II – PFC 2 – nr. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Følgende parametre fastlagt på 

grundlag af tørstof skal være opfyldt: 

3. Følgende parametre fastlagt på 

grundlag af tørstof skal være opfyldt: 

 mindste neutraliserende evne: 15 

(CaO-ækvivalent) eller 9 (HO-

ækvivalent) og 

 mindste neutraliserende evne: 15 

(CaO-ækvivalent) eller 9 (HO-

ækvivalent) og 

 mindstereaktivitet:  10 % eller 50 

% efter 6 måneder 

(inkubationstest). 

 mindstereaktivitet: 10 % eller 50 % 

efter 6 måneder (inkubationstest) 

og 

  mindste kornstørrelse: 70 % < 1 

mm, bortset fra brændt kalk, 

granuleret kalkningsmiddel og 

kridt (=70 % af kornstørrelsen skal 

kunne passere gennem en sigte 

med 1 mm maskevidde) 

Or. en 

 

Begrundelse 

Kornstørrelsen har i årtier været en vigtig og meget anerkendt kvalitetsparameter i hele 

Europa. Den kan nemt og hurtigt måles og kontrolleres af producenter og landbrugere. 

Desuden er den en vigtig parameter for en jævn fordeling på og i jorden. I den nuværende 

EU-forordning om gødning og i de fleste nationale gødningsregler er der fastsat en mindste 

kornstørrelse på 70 % < 1,0 mm og 97 % < 3,15 mm for at sikre en nogenlunde god virkning. 

For så vidt angår brændt kalk, granuleret kalkningsmiddel og kridt er en mindste 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Ændringsforslag  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

for EPP-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 – PFC 2 – led 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- kornstørrelse udtrykt som den 

procentdel af produktet, der passerer 

igennem en specifik sigte. 

- kornstørrelse udtrykt som den 

procentdel af produktet, der passerer 

igennem sigter med 1,0 mm maskevidde 

og 3,15 mm maskevidde 

Or. en 

Begrundelse 

Svarende til det nye ændringsforslag om en mindste kornstørrelse med henblik på at sikre 

kvaliteten af kalkningsmidlet og for nemmere at kunne sammenligne produkter og lette 

kontrollen er det passende at fastsætte kornstørrelsen til 1,0 mm og 3,15 mm (procentdel af 

kornstørrelsen, der passerer gennem sigterne). Kommissionens forslag er uafklaret. 

Deklareringen kan ikke være sammenlignelig. (Til orientering: Der er allerede fastsat 

tolerance for kornstørrelse i bilag III, del 3, PFC 2). 

 

 


