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18.10.2017 A8-0270/396 

Tarkistus  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE-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(B) – 3 kohta – a alakohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) jos CE-merkityn lannoitevalmisteen 

kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 

5 massaprosenttia 

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) 

-ekvivalenttia (’fosforilannoite’): 

(2) jos CE-merkityn lannoitevalmisteen 

kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 

5 massaprosenttia 

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) 

-ekvivalenttia (’fosforilannoite’): 

 ... päivästä ...kuuta ... 

[Publications office, please insert the date 

of application of this Regulation] alkaen: 

60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

 kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen soveltamispäivästä: 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), ja 

 

 ... 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Tarkistus  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE-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 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) jos CE-merkityn lannoitevalmisteen 

kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 

5 massaprosenttia 

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) 

-ekvivalenttia (’fosforilannoite’):  

(2) jos CE-merkityn lannoitevalmisteen 

kokonaisfosforipitoisuus (P) on vähintään 

5 massaprosenttia 

kokonaisfosforipentoksidi (P2O5) 

-ekvivalenttia (’fosforilannoite’):  

– ... päivästä ...kuuta ... 

[Publications office, please insert the date 

of application of this Regulation] alkaen: 

60 mg/kg fosforipentoksidia (P2O5), 

– kolmen vuoden kuluttua tämän 

asetuksen soveltamispäivästä: 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), ja 

 

– ... 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Tarkistus  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE-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 2 – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Seuraavien kuiva-aineesta 

määritettyjen parametrien on täytyttävä: 

3. Seuraavien kuiva-aineesta 

määritettyjen parametrien on täytyttävä: 

 Neutralointiarvo vähintään: 15 

(CaO-ekvivalentti) tai 9 (HO--ekvivalentti), 

ja 

 Neutralointiarvo vähintään: 15 

(CaO-ekvivalentti) tai 9 (HO--ekvivalentti), 

ja 

 Reaktiivisuus vähintään:  10 % 

tai 50 % kuuden kuukauden jälkeen 

(inkubointikoe). 

 Reaktiivisuus vähintään: 10 % tai 

50 % kuuden kuukauden jälkeen 

(inkubointikoe), ja 

  Raekoko vähintään: 70 % < 1 mm, 

lukuun ottamatta poltettua kalkkia, 

rakeistettua kalkitusainetta ja liitua 

(=70 % raekoosta läpäisee 1 mm:n 

seulan). 

Or. en 

 

Perustelu 

Raekoko on ollut vuosikymmeniä tärkeä ja erittäin hyvin tunnettu laatuparametri koko 

Euroopassa. Tuottaja ja viljelijät voivat mitata ja säännöstellä sitä helposti ja nopeasti. 

Lisäksi se on tärkeä parametri levityksen tasaisuuden saavuttamiseksi maan pinnalla ja 

maaperässä. Nykyisessä EU:n lannoiteasetuksessa ja useimmissa kansallisissa 

lannoiteasetuksissa on määritelty vähimmäisraekooksi 70 % pienempi kuin 1,0 mm ja 97 % 

pienempi kuin 3,15 mm kohtuullisten vaikutusten varmistamiseksi. Poltetulle kalkille, 

rakeistetulle kalkitusaineelle ja liidulle vähimmäisraekoko ei ole kohtuullinen.  
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18.10.2017 A8-0270/399 

Tarkistus  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE-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 2 – 2 luetelmakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

– raekokojakauma ilmaistuna 

tuotteen prosenttiosuutena, joka läpäisee 

tietyn seulan; 

– raekokojakauma ilmaistuna 

tuotteen prosenttiosuutena, joka läpäisee 

1,0 mm:n ja 3,15 mm:n seulan; 

Or. en 

Perustelu 

Vähimmäisraekokoa koskevan uuden tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa kalkitusaineen 

laatu ja helpottaa tuotteiden vertailua ja valvontaa, ja sen mukaisesti on aiheellista ilmoittaa 

1,0 mm:n ja 3,15 mm:n mukainen raekokojakauma (raekoon prosenttiosuus, joka läpäisee 

seulat). Komission ehdotus ei ole tarkka. Ilmoitus ei olisi vertailukelpoinen. (Tiedoksi: 

raekoon sallittu poikkeama määritellään jo liitteessä III olevan 3 osan kohdassa 3 PFC 2.) 

 

 


