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18.10.2017 A8-0270/396 

Pakeitimas 396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo II dalies PFK 1(B) 3 dalies a punkto 2 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) kai CE ženklu pažymėtame 

tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) 

kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 

pentoksido (P2O5) ekvivalento masės 

(fosforo trąšos): 

2) kai CE ženklu pažymėtame 

tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) 

kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 

pentoksido (P2O5) ekvivalento masės 

(fosforo trąšos): 

 nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti šio reglamento taikymo 

pradžios datą] – 60 mg/kg fosforo 

pentoksido (P2O5), 

 praėjus 3 metams nuo šio 

reglamento taikymo pradžios – 60 

mg/kg fosforo pentoksido (P2O5), 

 nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti datą – trys metai po šio 

reglamento taikymo pradžios] – 40 

mg/kg fosforo pentoksido (P2O5) ir 

 

 nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti datą – dvylika metų po šio 

reglamento taikymo pradžios] – 20 

mg/kg fosforo pentoksido (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Pakeitimas 397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 2 dalies a punkto 2 papunktis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) kai CE ženklu pažymėtame 

tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) 

kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 

pentoksido (P2O5) ekvivalento masės 

(fosforo trąšos):  

2) kai CE ženklu pažymėtame 

tręšiamajame produkte suminis fosforo (P) 

kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 

pentoksido (P2O5) ekvivalento masės 

(fosforo trąšos):  

– nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti šio reglamento taikymo pradžios 

datą] – 60 mg/kg fosforo pentoksido (P2O5), 

– praėjus 3 metams nuo šio 

reglamento taikymo pradžios – 60 mg/kg 

fosforo pentoksido (P2O5), 

– nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 

taikymo pradžios] – 40 mg/kg fosforo 

pentoksido (P2O5) ir 

 

– nuo [Leidinių biuras prašomas 

įrašyti datą – dvylika metų po šio 

reglamento taikymo pradžios] – 20 mg/kg 

fosforo pentoksido (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Pakeitimas 398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo II dalies PFK 2 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos 

parametrus: 

3. Sausoji medžiaga turi atitikti šiuos 

parametrus: 

 mažiausia neutralizavimo vertė – 15 

(CaO ekvivalentas) arba 9 (HO- 

ekvivalentas), taip pat 

 mažiausia neutralizavimo vertė – 15 

(CaO ekvivalentas) arba 9 (HO- 

ekvivalentas), taip pat 

 mažiausias reaktyvumas –  10 

arba 50 % po 6 mėnesių 

(inkubacinis tyrimas). 

 mažiausias reaktyvumas – 10 arba 

50 % po 6 mėnesių (inkubacinis 

tyrimas), taip pat 

  mažiausias dalelės dydis – 70 % < 

1 mm, išskyrus negesintas kalkes, 

granuliuotas kalkinimo medžiagas 

ir kreidą, (= 70 % dalelių pagal dydį 

turi praeiti pro 1 mm akučių sietą). 

Or. en 

 

Pagrindimas 

Dalelių dydis yra svarbus ir dešimtmečius visoje Europoje labai gerai žinomas kokybės 

kriterijus. Jis gali būti lengvai ir greitai matuojamas ir kontroliuojamas gamintojų ir 

ūkininkų. Be to, tai bus vienas iš svarbių tolygaus pasiskirstymo ant dirvožemio ar 

dirvožemyje kriterijų. Pagal dabartinį ES trąšų reglamentą ir nacionalinius teisės aktus dėl 

trąšų, siekiant užtikrinti patenkinamą poveikį, nustatytas mažiausias dalelių dydis yra 70 % < 

1 mm ir 97 % < 3,15 mm. Negesintoms kalkėms, granuliuotoms kalkinimo medžiagoms ir 

kreidai mažiausias dalelės dydis nėra pakankamas.
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18.10.2017 A8-0270/399 

Pakeitimas 399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE ženklu pažymėti tręšiamieji produktai 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

III priedo II dalies PFK 2 2 įtrauka 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– granuliometrinė sudėtis, išreikšta 

per nustatyto dydžio akučių sietą 

išbyrančio produkto procentine dalimi, 

– granuliometrinė sudėtis, išreikšta 

per 1,0 mm ir 3,15 mm dydžio akučių 

sietus išbyrančio produkto procentinėmis 

dalimis; 

Or. enPagrindimas 

Pagal naują pakeitimą dėl mažiausio dalelių dydžio siekiant užtikrinti kalkinimo medžiagos 

kokybę ir lengviau palyginti produktus ir lengviau kontroliuoti, derėtų nustatyti 

granuliometrinę sudėtį 1,0 mm ir 3,15 mm (per akučių sietus išbyrančių dalelių produkto 

procentinėmis dalimis). Komisijos pasiūlymas neapibrėžtas. Gali būti neįmanoma palyginti 

paskelbtus duomenis. (Informacijai – leistinas dalelių dydžio nuokrypis jau nustatytas III 

priedo 3 dalies PFK 2.) 

 

 


