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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0270/396 

Muudatusettepanek  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – PFC 1(B) – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 

fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 

massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 

ekvivalenti („fosfaatväetis”): 

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 

fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 

massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 

ekvivalenti („fosfaatväetis”): 

 Alates [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation]: 60 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta, 

 Kolm aastat pärast käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäeva: 

60 mg ühe kg fosforpentaoksiidi 

(P2O5) kohta, 

 Alates [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation]: 40 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta 

ning 

 

 Alates [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta, 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Muudatusettepanek  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – PFC 1(C)(I) – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 

fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 

massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 

ekvivalenti („fosfaatväetis”):  

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 

fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 

massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 

ekvivalenti („fosfaatväetis”):  

– Alates [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation]: 60 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta, 

– Kolm aastat pärast käesoleva 

määruse kohaldamise kuupäeva: 60 mg 

ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta, 

– Alates [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this 

Regulation]: 40 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning 

 

– Alates [Publications office, please 

insert the date occurring twelve years 

after the date of application of this 

Regulation]: 20 mg ühe kg 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta, 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Muudatusettepanek  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Toode peab vastama järgmistele 

kuivaine põhjal määratletud parameetritele: 

3. Toode peab vastama järgmistele 

kuivaine põhjal määratletud parameetritele: 

 minimaalne neutraliseeriv toime: 15 

(CaO-ekvivalent ) või 9 (HO--

ekvivalenti), ning 

 minimaalne neutraliseeriv toime: 15 

(CaO-ekvivalent ) või 9 (HO--

ekvivalenti), ning 

 minimaalne reaktsioonivõime: 

 10 % või 50 % pärast kuue 

kuu möödumist (inkubatsioonitest). 

 minimaalne reaktsioonivõime: 10 

% või 50 % pärast kuue kuu 

möödumist (inkubatsioonitest) ning 

  tera minimaalne suurus: 

70 % < 1 mm, välja arvatud 

põletatud lubjal, granuleeritud 

lubiainetel ja kriidil (st 70 % 

teradest on piisava suurusega, et 

mahtuda läbi 1 mm avadega 

sõela). 

Or. en 

 

Selgitus 

Tera suurus on juba aastakümneid olnud kogu Euroopas oluline ja tuntud 

kvaliteediparameeter. Nii toote tootjal kui ka põllumajandustootjatel on võimalik seda lihtsalt 

ja kiiresti mõõta ja kontrollida. Lisaks on see oluline parameeter võrdseks jaotumiseks 

pinnasel ja mullas. ELi kehtivas väetisemääruses ja enamikus siseriiklikes väetisemäärustes 

on kindlaks määratud tera minimaalse suuruse nõue 70 % < 1,0 mm ja 97 % < 3,15 mm, et 
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tagada mõistlik toime. Põletatud lubja, granuleeritud lubiainete ja kriidi tera minimaalse 

suuruse kindlaksmääramine ei ole mõistlik. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

 

Muudatusettepanek  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – 2. osa – PFC 2 – taane 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– granulomeetriline koostis toote 

protsendina, mis läbib kindlaksmääratud 

avasuurusega sõela. 

– granulomeetriline koostis toote 

protsendina, mis läbib 1,0 mm ja 3,15 mm 

suuruste avadega sõela; 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas uue muudatusettepanekuga tera minimaalse suuruse kohta on lubiainete kvaliteedi 

tagamiseks ning toodete lihtsamaks võrdlemiseks ja kontrollimiseks sobilik määrata 

granulomeetriline koostis kindlaks 1,0 mm ja 3,15 mm tasemel (protsendina tera suurusest, 

mis läbib sõela). Komisjoni ettepanekus ei ole seda kindlaks määratud. Deklaratsioon ei 

pruugi olla võrreldav. (Teabeks: terade suuruse lubatud hälbed on juba määratud kindlaks III 

lisa 3. osa osas PFC 2.) 

 

 


