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18.10.2017 A8-0270/396 

Ändringsförslag  396 

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

Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – Del II – PFK 1.B – punkt 3 – led a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

(2) När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel): 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange 

tillämpningsdag för denna 

förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Tre år efter tillämpningsdagen för 

denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet 

tre år efter tillämpningsdagen för 

denna förordning]: 40 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 

 Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet 

tolv år efter tillämpningsdagen för 

denna förordning]: 20 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Ändringsförslag  397 

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

Verónica Lope Fontagné, Philippe Juvin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – Del II – PFK 1.C.I – punkt 2 – led a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel):  

(2) När halten totalfosfor (P) i den CE-

märkta gödselprodukten är minst 5 

viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 

(P2O5) (fosforgödselmedel):  

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 
för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Tre år efter tillämpningsdagen för 

denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tolv år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Ändringsförslag  398 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, 

Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – Del II – PFK 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Följande parametrar som fastställs 

utgående från torrsubstansen ska vara 

uppfyllda: 

3. Följande parametrar som fastställs 

utgående från torrsubstansen ska vara 

uppfyllda: 

 Lägsta neutraliserande värde: 15 

(uttryckt som CaO) eller 9 (uttryckt 

som HO-). 

 Lägsta neutraliserande värde: 15 

(uttryckt som CaO) eller 9 (uttryckt 

som HO-). 

 Lägsta reaktivitet: 10 procent eller 

50 procent efter 6 månader 

(inkubationsförsök). 

 Lägsta reaktivitet: 10 procent eller 

50 procent efter 6 månader 

(inkubationsförsök), och 

  Minsta kornstorlek: 70 % < 1 mm, 

undantaget bränd kalk, 

granulerade kalkningsmedel och 

krita (=70 % av kornstorleken ska 

gå igenom en sikt på en mm). 

Or. en 

Motivering 

Kornstorleken är viktig och har i årtionden varit en välkänd kvalitetsparameter i hela 

Europa. Den kan enkelt och snabbt mätas och kontrolleras av producenter och jordbrukare. 

Dessutom utgör den en viktig parameter för att få en jämn fördelning på och i marken. I EU:s 

nuvarande förordning om gödselmedel och i de flesta nationella förordningar om 

gödselmedel fastställs en minsta kornstorlek på 70 %. 

 

18.10.2017 A8-0270/399 

Ändringsförslag  399 

Mihai Ţurcanu, Elisabetta Gardini, Franc Bogovič, Peter Jahr, 
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Antonio López-Istúriz White, Verónica Lope Fontagné 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga III – Del II – PFK 2 – indrag 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Kornstorlek, uttryckt som en 

procentandel av den produkt som passerar 

genom en sikt med bestämd maskstorlek. 

– Kornstorlek, uttryckt som en 

procentandel av den produkt som passerar 

genom en sikt med en storlek på 1,0 mm 

och 3,15 mm. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med det nya ändringsförslaget för minsta kornstorlek för att säkerställa kvaliteten 

på kalkningsmedel samt för att enklare kunna jämföra produkter och lättare utöva kontroll, är 

det lämpligt att fastställa kornstorleken till 1,0 mm och 3,15 mm. (Procent av kornstorleken 

som går igenom siktarna). Kommissionens förslag är obestämt. Förklaringen kan inte vara 

jämförbar. (För information kan nämnas att toleransen för kornstorleken redan har fastställts 

i bilaga III – del 3 PFK 2.) 

 

 


