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18.10.2017 A8-0270/396 

Grozījums Nr.  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – II daļa – PFC 1(B) – 3. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) ja CE-marķētajā mēslošanas 

līdzeklī kopējā fosfora (P) saturs ir vismaz 

5 masas % fosfora pentoksīda (P2O5) 

ekvivalenta (“fosfāta mēsli”): 

(2) ja CE-marķētajā mēslošanas 

līdzeklī kopējā fosfora (P) saturs ir vismaz 

5 masas % fosfora pentoksīda (P2O5) 

ekvivalenta (“fosfāta mēsli”): 

 no [Publications office, please 

insert the date of application of 

this Regulation] 60 mg uz kg 

fosfora pentoksīda (P2O5), 

 sākot no dienas, kad pagājuši trīs 

gadi pēc šīs regulas piemērošanas 

dienas: 60 mg uz kg fosfora 

pentoksīda (P2O5), 

 no [Publications office, please 

insert the date occurring three 

years after the date of application 

of this Regulation] 40 mg uz kg 

fosfora pentoksīda (P2O5), un 

 

 no [Publications office, please 

insert the date occurring twelve 

years after the date of application 

of this Regulation] 20 mg uz kg 

fosfora pentoksīda (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Grozījums Nr.  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – II daļa – PFC 1(C)(I) – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) ja CE-marķētajā mēslošanas 

līdzeklī kopējā fosfora (P) saturs ir vismaz 

5 masas % fosfora pentoksīda (P2O5) 

ekvivalenta (“fosfāta mēsli”):  

(2) ja CE-marķētajā mēslošanas 

līdzeklī kopējā fosfora (P) saturs ir vismaz 

5 masas % fosfora pentoksīda (P2O5) 

ekvivalenta (“fosfāta mēsli”):  

- no [Publications office, please 

insert the date of application of this 

Regulation] 60 mg uz kg fosfora 

pentoksīda (P2O5), 

- sākot no dienas, kad pagājuši trīs 

gadi pēc šīs regulas piemērošanas dienas: 
60 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5), 

- no [Publications office, please 

insert the date occurring three years after 

the date of application of this Regulation] 

40 mg uz kg fosfora pentoksīda (P2O5), un 

 

- no [Publications office, please 

insert the date occurring twelve years 

after the date of application of this 

Regulation] 20 mg uz kg fosfora 

pentoksīda (P2O5), 

 

  

  

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Grozījums Nr.  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

I pielikums – II daļa PFC 2 – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pārbauda atbilstību šādiem 

parametriem sausnā: 

3. Pārbauda atbilstību šādiem 

parametriem sausnā: 

 minimālais neitralizācijas skaitlis: 

15 (ekvivalents CaO) vai 9 

(ekvivalents HO-), un 

 minimālais neitralizācijas skaitlis: 

15 (ekvivalents CaO) vai 9 

(ekvivalents HO-), un 

 minimālā reaģētspēja:  10 % 

vai 50 % pēc 6 mēnešiem 

(inkubācijas tests). 

 minimālā reaģētspēja: 10 % vai 

50 % pēc 6 mēnešiem (inkubācijas 

tests), un 

  Minimālais granulas lielums: 

70 % < 1 mm, izņemot dedzinātos 

kaļķus, granulētu kaļķošanas 

materiālu un krītu (=70 % granulu 

iziet caur sietu ar 1 mm aci) 

Or. en 

Pamatojums 

Granulu lielums jau gadu desmitiem ir svarīgs un ļoti labi zināms kvalitātes parametrs visā 

Eiropā. Ražotāji un zemnieki to var viegli un ātri izmērīt un kontrolēt. Turklāt tas ir svarīgs 

parametrs, kas parāda, cik vienmērīgi produkts izkliedēsies uz augsnes un augsnē. Pašreizējā 

ES Mēslošanas līdzekļu regulā un vairumā valsts mēslošanas līdzekļu regulējumu ir noteikts, 

ka 70 % granulu minimālajam lielumam ir jābūt mazākam nekā 1,0 mm un 97 % granulu — 

mazākam nekā 3,15 mm, lai nodrošinātu pietiekamu rezultātu. Dedzinātiem kaļķiem, 

granulētam kaļķošanas materiālam un krītam nav pamatoti noteikt granulu minimālo lielumu. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Grozījums Nr.  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-marķēti mēslošanas līdzekļi 

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

Regulas priekšlikums 

III pielikums – 2. daļa – PFC 2 – 2. ievilkums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

- granulometriskais sastāvs, kas 

izteikts ar līdzekļa procentuālo daļu, kura 

iziet caur noteiktu sietu, 

- granulometriskais sastāvs, kas 

izteikts ar līdzekļa procentuālo daļu, kura 

iziet caur 1,0 mm un 3,15 mm sietu, 

Or. en 

Pamatojums 

Atbilstoši jaunajam grozījumam par granulu minimālo izmēru, lai nodrošinātu kaļķošanas 

materiāla kvalitāti un lai vieglāk varētu salīdzināt produktus un kontrolēt, ir atbilstoši skaidri 

noteikt granulometrisko sastāvu 1,0 mm un 3,15 m. (To granulu procentuālais daudzums, kas 

iziet cauri sietiem). Komisijas priekšlikuma teksts ir nenoteikts. Ir iespējams, ka produkta 

informāciju nevarēs salīdzināt. (Informācijai: granulu lielumu pielaides ir jau noteiktas III 

pielikuma 3. daļas PFC 2). 

 

 


