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Pakeitimas 344
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 punkto 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– anglies (C) ir – organinės anglies – (Corg) ir

Or. en

Pakeitimas 345
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK1(A) 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– anglies (C) ir – organinės anglies (Corg) ir

Or. en

Pakeitimas 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant leonarditą, lignitą ir durpes, bet
išskyrus kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pakeitimas 347
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu supaprastinti durpių, leonardito ir lignito pagrindo organinių trąšų, taip pat 
organinių trąšų, kurių pagrindas iš durpių, leonardito ir lignito gaunamos humuso 
medžiagos, gamybą. Šios natūralios terpės didina organinių trąšų maisto medžiagų 
efektyvumą, o tai naudinga ūkininkams ir aplinkos požiūriu neturi jokių žalingų padarinių. 
Šių terpių neįtraukimas galėtų paskatinti neveiksmingų trąšų naudojimą, o tai pakenktų 
ūkininkams.

Pakeitimas 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pakeitimas 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pakeitimas 350
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A) 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu supaprastinti durpių, leonardito ir lignito pagrindo organinių trąšų, taip pat 
organinių trąšų, kurių pagrindas iš durpių, leonardito ir lignito gaunamos humuso 
medžiagos, gamybą. Šios natūralios terpės didina organinių trąšų maisto medžiagų 
efektyvumą, o tai naudinga ūkininkams ir aplinkos požiūriu neturi jokių žalingų padarinių. 
Šių terpių neįtraukimas galėtų paskatinti neveiksmingų trąšų naudojimą, o tai pakenktų 
ūkininkams.

Pakeitimas 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(I) 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis: □

suminio azoto (N) – 2,5 % arba suminio 
fosforo pentoksido (P2O5) arba suminio 
kalio oksido (K2O) – 2 % ir

visų maisto medžiagų kartu sudėjus –
6,5 % masės.

Or. en

Pakeitimas 352
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(I) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis: □

suminio azoto (N) – 2,5 % arba suminio 
fosforo pentoksido (P2O5) arba suminio 
kalio oksido (K2O) – 2 % ir

visų maisto medžiagų kartu sudėjus –
6,5 % masės.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame AGRI komiteto pranešėjo pasiūlymui užtikrinti, kad keletą maistinių medžiagų 
turinčiose trąšose turi būti bent tam tikras bendras maistinių medžiagų kiekis. Šiuo pakeitimu 
įvedama tokia sąvoka biriosioms organinėms trąšoms.
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Pakeitimas 353
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 2 %, – suminio azoto (N) – 1 % (vienas 
procentas),

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant.  Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Pakeitimas 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 2 %, – suminio azoto (N) – 2,5 % arba

Or. en

Pakeitimas 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – – suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % 
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1 % arba arba

Or. en

Pakeitimas 356
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
1 % arba

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
0,5 % (pusė procento)

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Pakeitimas 357
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 2 %. – suminio kalio oksido (K2O) – 1 %
(vienas procentas).

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
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sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Pakeitimas 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 2 %. – suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

Or. en

Pakeitimas 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visų maisto medžiagų kartu sudėjus –
6,5 %.

Or. en

Pakeitimas 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
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kiekis: □

suminio azoto (N) – 2 % arba suminio 
fosforo pentoksido (P2O5) – 1 % arba 
suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

visų pagrindinių maisto medžiagų kartu 
sudėjus – 5 %.

Or. en

Pakeitimas 361
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(A)(II) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

– suminio azoto (N) – 2 %, arba

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 1 % 
arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

– visų pagrindinių maisto medžiagų kartu 
sudėjus – 5 %.

Or. en

Pagrindimas

Pritariame AGRI komiteto pranešėjo pasiūlymui užtikrinti, kad keletą maistinių medžiagų 
turinčiose trąšose turi būti bent tam tikras bendras maistinių medžiagų kiekis. Šiuo pakeitimu 
įvedama tokia sąvoka skystosioms organinėms trąšoms.

Pakeitimas 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) 1 dalies antros įtraukos pirma dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– organinės anglies (C) – organinės anglies (C) ir C/N santykis;

Or. en

Pagrindimas

C/N santykis turėtų būti nurodytas ant etiketės, nes tai yra mineralizacijos laipsnis, 
parodantis azoto prieinamumą augalams. Be jo būtų neįmanoma nurodyti azoto, kuris nėra 
prieinamas augalams.

Pakeitimas 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) 1 dalies antros įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pakeitimas 364
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) 1 dalies antros įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu palengvinti durpių, leonardito ir lignito pagrindo organinių-mineralinių trąšų, 
taip pat trąšų, kurių pagrindas iš durpių, leonardito ir lignito gaunamos humuso medžiagos, 
gamybą. Šios natūralios terpės didina organinių-mineralinių trąšų maisto medžiagų 
efektyvumą, o tai naudinga ūkininkams ir aplinkos požiūriu neturi jokių žalingų padarinių. 
Šių terpių neįtraukimas galėtų paskatinti neveiksmingų trąšų naudojimą, o tai pakenktų 
ūkininkams.

Pakeitimas 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) 1 dalies antros įtraukos antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

išskyrus iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

įskaitant durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gautas humuso medžiagas, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas, gamybos 
mišinys.

Or. en

Pakeitimas 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) (I) 2 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

suminio azoto (N) – 2,5 %, iš kurių 1 % 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
masės turi būti organinis azotas (N), arba 
suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 %, 
arba suminio kalio oksido (K2O) – 2 % ir

visų pagrindinių maisto medžiagų kartu 
sudėjus – 6,5 %.



AM\1121500LT.docx 13/138 PE602.754v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 367
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) (I) 2 a dalis(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

suminio azoto (N) – 2,5%, iš kurių 1% CE 
ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
masės turi būti organinis azotas (N), arba

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % 
arba

– suminio kalio oksido (K2O) – 2 % masės 
ir

– visų pagrindinių maisto medžiagų kartu 
sudėjus – 6,5%.

Or. en

Pagrindimas

Mes pritariame AGRI komiteto pranešėjo pasiūlymui užtikrinti, kad keletą maisto medžiagų 
turinčiose organinėse mineralinėse trąšose turi būti bent tam tikras bendras maistinių 
medžiagų kiekis. Šiuo pakeitimu įvedama tokia sąvoka biriosioms organinėms mineralinėms 
trąšoms.

Pakeitimas 368
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) (II) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 2 %, iš kurių 0,5 % – suminio azoto (N) – 1 % (vienas 
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CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
masės turi būti organinis azotas (N), arba

procentas), iš kurio 0,5 % CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto masės turi 
būti organinis azotas (N), arba

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant.  Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions).  Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Pakeitimas 369
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) (II) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
2 % arba

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 0,5
% (pusė procento) arba

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions).  Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Pakeitimas 370
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(B) (II) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 2 %. – suminio kalio oksido (K2O) – 1 %
(vienas procentas).

Or. en

Pagrindimas

The original proposal from the European Commission should be supported.  Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant.  Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions).  Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Pakeitimas 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) (II) 2 dalies 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visų maisto medžiagų kartu sudėjus –
6%.

Or. en

Pakeitimas372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) (II) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
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maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

suminio azoto (N) – 2 %, iš kurių 0,5 % 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
masės turi būti organinis produktas (N), 
arba suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
2 %, arba suminio kalio oksido (K2O) –
2 % ir

visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6 % 
masės.

Or. en

Pakeitimas 373
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (B) (II) 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jeigu CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto sudėtyje yra daugiau 
nei vienos iš pagrindinių deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

– suminio azoto (N) – 2 %, iš kurių 0,5 % 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
masės turi būti organinė medžiaga (N), 
arba

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 2 % 
arba

– suminio kalio oksido (K2O) – 2 % masės
ir

– visų maisto medžiagų kartu sudėjus – 6 
% masės.

Or. en

Pagrindimas

Mes pritariame AGRI komiteto pranešėjo pasiūlymui užtikrinti, kad keletą maistinių medžiagų 
turinčiose skystosiose organinėse mineralinėse trąšose turi būti bent tam tikras bendras 
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maistinių medžiagų kiekis. Tačiau maistinių medžiagų vertė turi būti padidinta iki tokio lygio, 
kuris užtikrintų pakankamą maistinių medžiagų lygį, pavyzdžiui, Europos Komisijos siūlomą 
lygį. Priešingu atveju trąšos klaidins ūkininką, nebus lygybės su mineralinėmis trąšomis, ir 
tokio mažo maistinių medžiagų kiekio trąšomis bus prisidedama prie išmetamo CO2 kiekio 
transportuojant mažai maistingas medžiagas.

Pakeitimas 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neorganinės trąšos – trąšos, išskyrus 
organines arba organines-mineralines 
trąšas.

Mineralinės trąšos – trąšos, kurių sudėtyje 
yra mineralinių maisto medžiagų arba 
kurios apdorojant gyvūninės ar augalinės 
kilmės medžiagas tampa mineralinėmis. 
Karbamidas ir jo kondensacijos ir 
asociacijos produktai laikomi sudėtyje 
turinčiais mineralinių maisto medžiagų.

Or. en

Pakeitimas 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neorganinės trąšos – trąšos, išskyrus 
organines arba organines-mineralines 
trąšas.

Mineralinės trąšos – trąšos, kurių sudėtyje 
yra mineralinių maisto medžiagų arba 
kurios apdorojant gyvūninės ar augalinės 
kilmės medžiagas tampa mineralinėmis. 
Karbamidas ir jo kondensacijos ir 
asociacijos produktai laikomi sudėtyje 
turinčiais mineralinių maisto medžiagų.

Or. en
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Pakeitimas 376
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fosforo trąšos turi atitikti bent vieną iš 
šių mažiausių tirpumo lygių, kad būtų 
tinkamos augalams, nes kitaip jų 
negalima laikyti fosforo trąšomis:

– tirpumas vandenyje: mažiausias viso 
fosforo lygis – 40 %, arba

– tirpumas neutraliame amonio citrate: 
mažiausias viso fosforo lygis – 75 %, arba

– tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik 
minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias 
viso fosforo lygis – 55 %.

Or. en

Pakeitimas 377
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešamas azoto turinys pateikiamas 
nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, 
karbamido azoto, metileno karbamido 
azoto, izobutilidendikarbamido azoto ir 
krotonilidendikarbamido azoto sumą. 
Deklaruojamas fosforo kiekis pateikiamas 
fosfatinio fosforo forma. Atlikus mokslinį 
tyrimą, pagal 42 straipsnį galima įtraukti 
naujas formas.

Or. en
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Pakeitimas 378
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organinė anglis (Corg) CE ženklu 
pažymėtame tręšiamajame produkte 
sudaro ne daugiau kaip 1 % masės. Tai 
neapima dangų, agronominių priedų ir 
techninių medžiagų sudėtyje esančios 
anglies.

Or. en

Pakeitimas 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neorganinės makroelementų trąšos 
– trąšos, kurių paskirtis teikti augalams 
vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą 
(N), fosforą (P), kalį (K), magnį (Mg), 
kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).

1. Mineralinės makroelementų 
trąšos – trąšos, kurių paskirtis teikti 
augalams vieną ar kelis iš šių 
makroelementų:

a) pirminius: azotą (N), fosforą (P) ir kalį 
(K),

b) antrinius: magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą 
(S) arba natrį (Na).

Deklaruojamas azoto kiekis pateikiamas 
nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, 
karbamido azoto, karbamido 
formaldehido azoto, 
izobutilidendikarbamido azoto ir 
krotonilidendikarbamido azoto sumą. 
Deklaruojamos pirminės ir antrinės 
sudėtyje esančios medžiagos pateikiamos 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, ir Na2O 
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forma. Atlikus mokslinį tyrimą, galima 
įtraukti naujas formas.

Or. en

Pagrindimas

Teisingos informacijos teikimas ūkininkams – labai svarbi priemonė, kuria užtikrinama geroji 
žemės ūkio praktika. Taip galima sužinoti, kokias maisto medžiagų dozes reikia naudoti, ir 
pagaminti reikiamą tinkamos kokybės kiekį. Dėl šios priežasties reikia ūkininkams teikti 
informaciją apie tai, kokių maisto medžiagų yra ir kokių nėra konkrečiose pasėliams skirtose 
trąšose. Siekiant nuoseklumo, fosfatų kiekis turėtų būti pateikiamas P2O5 forma, kalio – K2O 
forma, kitų medžiagų – panašia forma.

Pakeitimas 380
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neorganinės makroelementų trąšos 
– trąšos, kurių paskirtis teikti augalams 
vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą 
(N), fosforą (P), kalį (K), magnį (Mg), 
kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).

1. Neorganinės makroelementų trąšos 
– trąšos, kurių paskirtis teikti augalams 
vieną ar kelis iš šių makroelementų:

a) pirminius: azotą (N), fosforą (P) ir kalį 
(K),

b) antrinius: magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą 
(S) arba natrį (Na).

Deklaruojamas azoto kiekis pateikiamas 
nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, 
karbamido azoto, karbamido 
formaldehido azoto, 
izobutilidendikarbamido azoto ir 
krotonilidendikarbamido azoto sumą. 
Deklaruojamos pirminės ir antrinės 
sudėtyje esančios medžiagos pateikiamos 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, ir Na2O 
forma. Atlikus mokslinį tyrimą, galima 
įtraukti naujas formas.

Or. en
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Pagrindimas

Teisingos informacijos teikimas ūkininkams – labai svarbi priemonė, kuria užtikrinama geroji 
žemės ūkio praktika. Taip galima sužinoti, kokias maisto medžiagų dozes reikia naudoti, ir 
pagaminti reikiamą tinkamos kokybės kiekį. Dėl šios priežasties reikia ūkininkams teikti 
informaciją apie tai, kokių maisto medžiagų yra ir kokių nėra konkrečiose pasėliams skirtose 
trąšose. Siekiant nuoseklumo, fosfatų kiekis turėtų būti pateikiamas P2O5 forma, kalio – K2O 
forma, kitų medžiagų – panašia forma.

Pakeitimas 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neorganinės makroelementų trąšos 
– trąšos, kurių paskirtis teikti augalams 
vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą 
(N), fosforą (P), kalį (K), magnį (Mg), 
kalcį (Ca), sierą (S) arba natrį (Na).

1. Neorganinės makroelementų trąšos 
– trąšos, kurių paskirtis teikti augalams 
vieną ar kelis iš šių makroelementų: azotą 
(N), fosforą (P), kalį (K),

antrinius: magnį (Mg), kalcį (Ca), sierą 
(S) arba natrį (Na).

Deklaruojamas azoto kiekis pateikiamas 
nurodant amoniakinio azoto, nitrito azoto, 
karbamido azoto, karbamido 
formaldehido azoto, 
izobutilidendikarbamido azoto ir 
krotonilidendikarbamido azoto sumą. 
Deklaruojamos pirminės ir antrinės 
sudėtyje esančios medžiagos pateikiamos 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3, ir Na2O 
forma. Atlikus mokslinį tyrimą, galima 
įtraukti naujas formas.

Or. en

Pakeitimas 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosiose biriosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

1. Paprastosiose biriosiose 
mineralinės makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos pirminės 
maisto medžiagos (azoto (N), fosforo (P), 
kalio (K) deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pakeitimas 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosiose biriosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

1. Paprastosiose biriosiose 
mineralinėse makroelementų trąšose turi 
būti vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pakeitimas 384
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosiose biriosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos maisto
medžiagos deklaruojamas kiekis.

1. Paprastosiose biriosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients.  Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Pakeitimas 385
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau 
nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš 
pirminių deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Pakeitimas 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 6 %. – suminio kalio oksido (K2O) – 6 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pakeitimas 387
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 6%. – suminio kalio oksido (K2O) – 6%,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Pakeitimas 388
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies septinta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
1 % – 10 % masės.

Or. en

Pakeitimas 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis: 1 
% – 10% masės.

Or. en

Pakeitimas 390
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis: 1 
% – 10% masės.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.
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Pakeitimas 391
Vicky Ford
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) – bent 1 
%.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų išvengta viršutinės ribos, nes tai užkirstų kelią naudoti paprastąją žemės 
ūkio druską (50 % Na2O) ir kitas aukšto natrio kiekio rūšis, įskaitant cukrinius runkelius ir 
morkas.

Pakeitimas 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sudėtinėse biriosiose neorganinėse
makroelementų trąšose turi būti daugiau 
nei vienos maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

1. Sudėtinėse biriosiose mineralinėse
makroelementų trąšose turi būti daugiau 
nei vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pakeitimas 393
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sudėtinėse biriosiose neorganinėse 
makroelementų trąšose turi būti daugiau 

1. Sudėtinėse biriosiose neorganinėse 
makroelementų trąšose turi būti daugiau 



AM\1121500LT.docx 27/138 PE602.754v01-00

LT

nei vienos maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

nei vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Pakeitimas 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš pirminių deklaruojamų maisto 
medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pakeitimas 395
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
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vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

vienos iš pirminių deklaruojamų maisto 
medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 3 %, – suminio azoto (N) – 1,5 %,

Or. en

Pakeitimas 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3
%,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
5 %,

Or. en
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Pakeitimas 398
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3
%,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
5 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 3 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 5 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en
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Pakeitimas 400
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 3 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 5 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 1,5 %, – suminio magnio oksido (MgO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 402
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 1,5 %, – suminio magnio oksido (MgO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 404
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 1,5 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 405
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,
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Or. en

Pakeitimas 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 % arba

Or. en

Pakeitimas 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 1,5 %,

Or. en

Pakeitimas 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis: 1 –
10 % masės.

Or. en
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Pakeitimas 409
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(ii) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis: 1 –
10 % masės.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat gali būti mažiausias nurodytas vienos ar kelių antrinių maisto medžiagų kiekis.

Pakeitimas 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosios arba sudėtinės 
biriosios neorganinės makroelementų 
amonio nitrato trąšos, kuriose yra daug 
azoto, turi būti trąšos amonio nitrato 
(NH4NO3) pagrindu, kuriose azoto (N) 
kiekis, apskaičiuotas pagal amonio nitrato 
(NH4NO3) kiekį, sudaro ne mažiau kaip 
28 % masės.

1. Paprastosios arba sudėtinės 
biriosios mineralinės makroelementų 
amonio nitrato trąšos, kuriose yra daug 
azoto, turi būti trąšos amonio nitrato 
(NH4NO3) pagrindu, kuriose azoto (N) 
kiekis, apskaičiuotas pagal amonio nitrato 
(NH4NO3) kiekį, sudaro ne mažiau kaip 28 
% masės.

Or. en

Pakeitimas 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 5 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta – po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta 
IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje, siekiant 
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IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje, patikrinti prieš pateikiant rinkai,

Or. en

Pakeitimas 412
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 5 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta 
IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje,

– po penkių šiluminių ciklų, kaip aprašyta 
IV priedo A1 modulio 4.2 dalyje, siekiant 
patikrinti prieš pateikiant rinkai,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma aiškiau nurodyti, kada atliekamas detonacijos bandymas, ir jį 
suderinti su įprasta praktika, kaip dabar nustatyta Reglamente 2003/2003.

Pakeitimas 413
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosiose skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

1. Paprastosiose skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
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secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients.  Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.

Pakeitimas 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paprastosiose skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti ne daugiau kaip vienos maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

1. Paprastosiose skystosiose 
mineralinėse makroelementų trąšose turi 
būti vienos pirminės maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pakeitimas 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau 
nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš 
pirminių deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pakeitimas 416
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš toliau 
nurodytų deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti vienos iš 
pirminių deklaruojamų maisto medžiagų 
mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 3 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 3 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pakeitimas 418
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 3 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 3 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Or. en

Pakeitimas 420
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies šešta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Pakeitimas 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
0,5 – 5 % masės.

Or. en

Pakeitimas 422
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(i) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 1 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
0,5 – 5 % masės.
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Or. en

Pakeitimas 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sudėtinėse skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti daugiau nei vienos maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

1. Sudėtinėse skystosiose 
mineralinėse makroelementų trąšose turi 
būti daugiau nei vienos pirminės maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pakeitimas 424
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sudėtinėse skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti daugiau nei vienos maisto medžiagos 
deklaruojamas kiekis.

1. Sudėtinėse skystosiose 
neorganinėse makroelementų trąšose turi 
būti daugiau nei vienos pirminės maisto 
medžiagos deklaruojamas kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first.  Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.
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Pakeitimas 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš pirminių deklaruojamų maisto 
medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pakeitimas 426
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš toliau nurodytų deklaruojamų 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

2. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje turi būti daugiau nei 
vienos iš pirminių deklaruojamų maisto 
medžiagų mažiausias nurodytas kiekis:

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.
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Pakeitimas 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 1,5 %, – suminio azoto (N) – 3 %,

Or. en

Pakeitimas 428
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 1,5 %, – suminio azoto (N) – 3 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 429
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio azoto (N) – 1,5 %, – suminio azoto (N) – ne mažiau kaip 
1,5 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.

Pakeitimas 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C)(I)(b)(ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
1,5 %,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3
%,

Or. en

Pakeitimas 431
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
1,5 %,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3
%,

Or. en
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Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
1,5 %,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – 3
%,

Or. en

Pakeitimas 433
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) –
1,5 %,

– suminio fosforo pentoksido (P2O5) – ne 
mažiau kaip 1,5 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.
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Pakeitimas 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 1,5 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 4 %,

ir gali būti vienos ar daugiau iš antrinių 
maisto medžiagų mažiausias nurodytas 
kiekis:

Or. en

Pakeitimas 435
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 1,5 %, – suminio kalio oksido (K2O) – 4 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 1,5%, – suminio kalio oksido (K2O) – 4%,

Or. en

Pakeitimas 437
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalio oksido (K2O) – 1,5 %, – suminio kalio oksido (K2O) – ne mažiau 
kaip 1,5 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.

Pakeitimas 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 0,75 %, – suminio magnio oksido (MgO) – 4 %,

Or. en
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Pakeitimas 439
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 0,75 %, – suminio magnio oksido (MgO) – 4 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 0,75 %, – suminio magnio oksido (MgO) – 4 %,

Or. en

Pakeitimas 441
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies ketvirta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio magnio oksido (MgO) – 0,75 %, – suminio magnio oksido (MgO) – ne 
mažiau kaip 0,75 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.

Pakeitimas 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 443
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
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P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – 2 %,

Or. en

Pakeitimas 445
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio kalcio oksido (CaO) – 0,75 %, – suminio kalcio oksido (CaO) – ne 
mažiau kaip 0,75 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.
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Pakeitimas 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Or. en

Pakeitimas 447
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 %,

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies šešta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – 5 % arba

Or. en

Pakeitimas 449
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio sieros trioksido (SO3) – 0,75 % 
arba

– suminio sieros trioksido (SO3) – ne 
mažiau kaip 0,75 %,

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.

Pakeitimas 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 0,5 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
0,5 – 5 % masės.

Or. en
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Pakeitimas 451
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 0,5 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
0,5 – 5 % masės.

Or. en

Pagrindimas

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.  
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFK 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Pakeitimas 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I)(b)(ii) 2 dalies septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 0,5 %. – suminio natrio oksido (Na2O) kiekis:
0,5 – 5 % masės.

Or. en

Pakeitimas 453
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1(C) (I) (b) (ii) 2 dalies septinta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminio natrio oksido (Na2O) – 0,5 %. – suminio natrio oksido (Na2O) – ne 
mažiau kaip 0,5 %.

Or. en

Pagrindimas

Padidinti minimalų maisto medžiagų lygį iki ankstesnio lygio pagal Reglamentą (EB) Nr. 
2003/2003 būtų nenaudinga, nes aukštas mažiausias maisto medžiagų lygis gali paskatinti 
augalų tręšimą mineralinėmis trąšomis. Vietoj to turėtų būti nustatytas mažesnis minimalus 
apribojimas, kad nurodytas mišinys atitiktų augalų ir dirvožemio poreikius bei naudojamas 
trąšas.

Pakeitimas 454
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 1 (C) (II) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neorganinės mikroelementų trąšos 
– neorganinės trąšos, išskyrus 
makroelementų trąšas, kurių paskirtis –
teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto 
medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį 
(Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), 
molibdeną (Mo) arba cinką (Zn).

1. Neorganinės mikroelementų trąšos 
– neorganinės trąšos, išskyrus 
makroelementų trąšas, kurių paskirtis –
teikti augalams vieną ar kelias iš šių maisto 
medžiagų: borą (B), kobaltą (Co), varį 
(Cu), geležį (Fe), manganą (Mn), 
molibdeną (Mo), seleną (SE), silicį (Si)
arba cinką (Zn).

Or. en

Pakeitimas 455
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kalkinimo medžiaga – oksido, 
hidroksido, karbonato arba silikato 
pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) 

1. Kalkinimo medžiaga – oksido, 
hidroksido, karbonato ir (arba) silikato 
pavidalo kalcio (Ca) arba magnio (Mg) 
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turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis 
produktas, kurio paskirtis – reguliuoti 
dirvožemio rūgštumą.

turintis CE ženklu pažymėtas tręšiamasis 
produktas, kurio paskirtis – reguliuoti 
dirvožemio rūgštumą.

Or. en

Pakeitimas 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, išskyrus 
iškastines arba geologinėse formacijose 
esančias medžiagas.

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, įskaitant 
durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gaunamas humuso medžiagas, bet
išskyrus kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 457
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, išskyrus 
iškastines arba geologinėse formacijose 
esančias medžiagas.

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, įskaitant 
durpes, leonarditą, lignitą ir iš jų 
gaunamas humuso medžiagas, bet
išskyrus kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas.

Or. en
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Pagrindimas

Taip pat svarbu užtikrinti durpių, leonardito ir lignito pagrindo dirvožemio gerinimo 
medžiagų, taip pat dirvožemio gerinimo medžiagų, kurių pagrindas yra iš durpių, leonardito 
ir lignito gaunamos humuso medžiagos, gamybą. Šios natūralios terpės didina dirvožemio 
gerinimo medžiagų maisto medžiagų efektyvumą, o tai naudinga ūkininkams ir aplinkos 
požiūriu neturi jokių žalingų padarinių. Šių terpių neįtraukimas galėtų paskatinti 
neveiksmingų dirvožemio gerinimo medžiagų naudojimą, o tai pakenktų ūkininkams.

Pakeitimas 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3(A) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, išskyrus 
iškastines arba geologinėse formacijose 
esančias medžiagas.

1. Organinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga turi būti sudaryta tik iš 
biologinės kilmės medžiagų, įskaitant 
leonarditą, lignitą ir durpes, bet išskyrus 
kitas iškastines arba geologinėse 
formacijose esančias medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 459
Jiří Maštálka

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 3 (B) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Neorganinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga – dirvožemio gerinimo 
medžiaga, išskyrus organinę dirvožemio 
gerinimo medžiagą.

1. Neorganinė dirvožemio gerinimo 
medžiaga – dirvožemio gerinimo 
medžiaga, išskyrus organinę dirvožemio 
gerinimo medžiagą.

Biologiškai skaidi mulčio plėvelė – tai 
biologiškai skaidi polimero plėvelė, kuri 
atitinka II priedo SMK 10 3 ir 2a 
punktuose išdėstytus reikalavimus, ir kuri 
skirta padengti dirvožemį in situ, kad būtų 
apsaugota jo struktūra, sustabdytas 
piktžolių augimas, sumažintas dirvožemio 
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drėgmės netekimas ar užkirstas kelias 
erozijai.

Or. en

Pakeitimas 460
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 4 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Auginimo terpė – kaip substratas 
naudojama medžiaga, išskyrus dirvožemį, 
kurioje augalai šaknijasi.

1. Auginimo terpė – medžiaga, 
išskyrus dirvožemį in situ, kurioje auga
augalai arba grybai.

Or. en

Pakeitimas 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 4 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Auginimo terpė – kaip substratas 
naudojama medžiaga, išskyrus dirvožemį, 
kurioje augalai šaknijasi.

1. Auginimo terpė – medžiaga, 
išskyrus dirvožemį, kurioje auga augalai 
arba grybai.

Or. en

Pakeitimas 462
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Augalų biostimuliatorius – CE 1. Augalų biostimuliatorius – CE 
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ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, 
stimuliuojantis augalų mitybos procesus 
nepriklausomai nuo produkte esančių 
maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė 
paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių 
augalo savybių:

ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, 
kuriame yra bet kokia natūraliai 
susidaranti medžiaga ar 
mikroorganizmas, stimuliuojantys augalų 
mitybos procesus nepriklausomai nuo 
juose esančių maisto medžiagų kiekio, 
arba tokių medžiagų ir (arba) 
mikroorganizmų derinys, kurio vienintelė 
paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių 
augalo savybių:

Or. en

Pakeitimas 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Augalų biostimuliatorius – CE 
ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, 
stimuliuojantis augalų mitybos procesus 
nepriklausomai nuo produkte esančių 
maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė 
paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių 
augalo savybių:

1. Augalų biostimuliatorius – CE 
ženklu pažymėtas tręšiamasis produktas, 
stimuliuojantis augalų mitybos procesus 
nepriklausomai nuo produkte esančių 
maisto medžiagų kiekio, kurio vienintelė 
paskirtis – pagerinti vieną arba kelias iš šių 
augalo savybių ir augalo rizosferą arba 
filosferą:

Or. en

Pakeitimas 464
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsparumą abiotiniam stresui arba b) atsparumą abiotiniam arba 
biotiniam stresui arba

Or. en
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Pakeitimas 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsparumą abiotiniam stresui arba b) atsparumą abiotiniam stresui,

Or. en

Pakeitimas 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) organinių junginių suirimas 
dirvožemyje arba

Or. en

Pakeitimas 467
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) organinių junginių suirimas 
dirvožemyje.

Or. en

Pakeitimas 468
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) maistinių medžiagų kiekio 
prieinamumas dirvožemyje ir rizosferoje.

Or. en

Pakeitimas 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 12 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mišinio pH vertė turi būti 4 arba didesnė. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 470
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies PFK 6(A) 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. Mikrobinių augalų 
biostimuliatorių laikymo trukmė etiketėje 
nurodytomis laikymo sąlygomis turi būti 
ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 471
Kaja Kallas

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo įžanginės dalies antra pastraipa



AM\1121500LT.docx 59/138 PE602.754v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamųjų medžiagų ar joms gaminti 
naudojamų žaliavų sudėtyje nė vienos iš 
šio reglamento I priede nurodytų cheminių 
medžiagų, kurių didžiausios ribinės vertės 
pateiktos šio reglamento I priede, kiekis 
neturi būti toks, kad CE ženklu pažymėtas 
tręšiamasis produktas nebeatitiktų kurio 
nors iš tame priede nustatytų jam taikomų 
reikalavimų.

Sudedamųjų medžiagų ar joms gaminti 
naudojamų žaliavų sudėtyje nė vienos iš 
šio reglamento I priede nurodytų cheminių 
medžiagų, kurių didžiausios ribinės vertės 
pateiktos šio reglamento I priede, kiekis 
neturi būti toks, kad CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto gamybos procese 
nebūtų įmanoma jų pašalinti tokia 
apimtimi, kad būtų užtikrinta produkto 
atitiktis tame priede nustatytiems jam 
taikomiems reikalavimams.

Or. en

Pakeitimas 472
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminių 
medžiagų ir mišinių, išskyrus39

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminių 
medžiagų ir mišinių, įskaitant 
technologinius priedus, išskyrus39

__________________ __________________

39 Jeigu medžiagos negalima priskirti 
kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos 
negalima priskirti kitai SMK, kuriai 
taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, 
SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), 
SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 
(agronominiai priedai).

39 Jeigu medžiagos negalima priskirti 
kategorijai SMK 1, tai nereiškia, kad jos 
negalima priskirti kitai SMK, kuriai 
taikomi kiti reikalavimai. Žr., pavyzdžiui, 
SMK 11 (šalutiniai gyvūniniai produktai), 
SMK 9 ir SMK 10 (polimerai) bei SMK 8 
(agronominiai priedai).

Or. en

Pakeitimas 473
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) pašarų pramonės šalutinius 
produktus, įrašytus Reglamento (ES) 
Nr. 68/2013 pašarinių žaliavų kataloge,

Or. de

Pakeitimas 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 1 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) polimerus arba e) polimerus, išskyrus tuos, kurie 
naudojami augimo terpėje ir nesiliečia su 
dirvožemiu, arba

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme turėtų būti numatyta aiški galimybė naudoti polimerus kaip rišiklius augimo terpei, 
jeigu jie nesiliečia su dirvožemiu. Šie polimerai nekelia pavojaus nei gyvūnų, žmonių ir 
augalų sveikatai, nei aplinkai.

Pakeitimas 475
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie buvo
apdoroti fiziniu, mechaniniu ar 
biocheminiu būdu, apimančiu papildomą 
koncentraciją, valymą ir (arba) maišymą, 
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džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu. jeigu cheminis sudedamųjų dalių pobūdis 
nėra sąmoningai pakeistas cheminiais ir 
(arba) mikrobiniais procesais. 

Or. en

Pakeitimas 476
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 
džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie buvo 
minimaliai apdoroti tokiais būdais kaip, 
pavyzdžiui, granuliavimas, kapojimas, 
išspaudimas, apdorojimas šalčiu, 
fitosanitarinis šiluminis apdorojimas 
pertrinant per sietą, maisto medžiagų 
balansavimas, pjaustymas, smulkinimas, 
malimas, centrifugavimas, spaudimas, 
džiovinimas, sublimacinis džiovinimas 
arba ekstrahavimas vandeniu.

Or. en

Pagrindimas

Augimo terpė yra labai svarbi sodininkystės produkcijai. Bendrosioms augalinėms augimo 
terpių medžiagoms atliekami papildomi procesai dėl fitosanitarinių priežasčių. Šie procesai 
turėtų būti įtraukti, siekiant užtikrinti platų augimo terpės prieinamumą konkurencingomis 
kainomis.

Pakeitimas 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 
džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
pertrynimą per sietą, malimą, 
centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, 
sublimacinį džiovinimą, poliravimą, 
išspaudimą, apdorojimą šalčiu, terminį 
sanavimą arba ekstrahavimą vandeniu.

Or. en

Pakeitimas 478
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 
džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
pertrynimą per sietą, malimą, 
centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, 
sublimacinį džiovinimą, poliravimą, 
išspaudimą, apdorojimą šalčiu, terminį 
sanavimą arba ekstrahavimą vandeniu.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti išsamesnė, nes augalų ekstraktų ir susijusių ekstrahavimo procesų, 
kurie naudojami daugelį metų ir (arba) buvo patentuoti, mastas yra didesnis. Tačiau šiuo 
pasiūlymu neturėtų būti leidžiama naudoti tokius pavojingus procesus kaip radiacija.
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Pakeitimas 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 
džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
pertrynimą per sietą, malimą, 
centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, 
sublimacinį džiovinimą, poliravimą, 
išspaudimą, apdorojimą šalčiu, terminį 
sanavimą arba ekstrahavimą vandeniu.

Or. en

Pakeitimas 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
spaudimą, džiovinimą, sublimacinį 
džiovinimą arba ekstrahavimą vandeniu.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti augalų, augalų 
dalių arba augalų ekstraktų, kurie nebuvo 
apdoroti jokiu kitu būdu, išskyrus 
pjaustymą, smulkinimą, centrifugavimą, 
pertrynimą per sietą, malimą, 
centrifugavimą, spaudimą, džiovinimą, 
sublimacinį džiovinimą, poliravimą, 
išspaudimą, apdorojimą šalčiu, švitinimą, 
terminį sanavimą arba ekstrahavimą 
vandeniu.

Or. en

Pakeitimas 481
Pascal Durand
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 2 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje prie augalų priskiriami 
dumbliai, bet nepriskiriamos 
melsvabakterės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą trąšų naudotojams, augalų apibrėžtis neturėtų būti painiojama 
su kitomis medžiagomis, pavyzdžiui, jūros dumbliais.

Pakeitimas 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti komposto, 
gaunamo aerobiniu būdu kompostuojant tik 
vieną ar kelias iš šių žaliavų:

1. ES tręšiamojo produkto sudėtyje 
gali būti komposto, skysto ar neskysto 
mikrobinio ar nemikrobinio ekstrakto, 
pagaminto iš komposto, gaunamo 
aerobiniu būdu kompostuojant tik vieną ar 
kelias iš toliau nuodytų žaliavų ir galimai 
sukeliant šių medžiagų natūraliai 
susidarančių mikrobų dauginimąsi:

Or. en

Pakeitimas 483
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gyvus arba negyvus organizmus ar c) gyvus arba negyvus organizmus ar 
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jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik 
rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu 
būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, 
ektrahuojant vandeniu, distiliuojant 
vandens garais arba kaitinant vien tik 
tam, kad būtų pašalintas vanduo, arba 
kurie ekstrahuojami iš oro bet kokiu 
būdu, išskyrus

jų dalis, neapdorotus arba apdorotus tik 
rankiniu, mechaniniu arba gravitaciniu 
būdu, tirpinant vandenyje, flotacijos būdu, 
ektrahuojant vandeniu, išskyrus

Or. en

Pagrindimas

Kompostas nėra sterili augimo terpė. Tai ne tik maisto medžiagų šaltinis, bet ir gyvųjų 
organizmų, kurie kolonizuos terpę, į kurią jie bus įvesti (pvz., nualintą dirbą) ir paskatins 
maisto medžiagų ciklą per gyvybinius procesus, dauginimosi pagrindas. Todėl komposto 
sterilizavimas jį šildant arba apdorojant garais sunaikina bet kurią naudingą dauginimosi 
funkciją, kurią būtų paskatinęs kompostas. Siekiant išvengti, kad žmonės suprastų 
„kompostą“ kaip sterilią augimo terpę, reikėtų persvarstyti sąvokas. Kitaip teisės akto 
projekto paskirtis nėra aiški.

Pakeitimas 484
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 1 dalies c punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nuotekų dumblą, pramoninį dumblą arba 
dugno gilinimo (valymo) dumblą ir

– nuotekų dumblą, pramoninį dumblą 
(išskyrus vartojimui neskirtas maisto 
atliekas, pašarus ir sodinius, susijusius su 
agrodegalais) arba dugno gilinimo 
(valymo) dumblą ir

Or. en

Pakeitimas 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 2 dalies pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje perdirbamos tik 1 dalyje 
nurodytos žaliavos, ir

– kurioje 1 dalyje nurodytų žaliavų 
perdirbimo gamybos linijos aiškiai 
atskirtos nuo kitų, 1 dalyje neišvardytų 
žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Or. en

Pakeitimas 486
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 3 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – 5 metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] komposte didesnės nei 2 
mm plastikinės makroskopinės priemaišos 
neturi sudaryti daugiau kaip 2,5 g/kg 
sausosios medžiagos. Nuo [Leidinių biuras 
prašomas įrašyti datą – aštuoneri metai po 
šio reglamento taikymo pradžios] ši ribinė 
vertė, t. y. 2,5 g/kg sausosios medžiagos, 
turi būti peržiūrėta, siekiant atsižvelgti į 
pažangą, padarytą atskiro biologinių 
atliekų surinkimo srityje.

5. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – 2 metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] komposte didesnės nei 2 
mm plastikinės makroskopinės priemaišos 
neturi sudaryti daugiau kaip 2,5 g/kg 
sausosios medžiagos. Nuo [Leidinių biuras 
prašomas įrašyti datą – penkeri metai po 
šio reglamento taikymo pradžios] ši ribinė 
vertė, t. y. 2,5 g/kg sausosios medžiagos, 
turi būti peržiūrėta, siekiant atsižvelgti į 
pažangą, padarytą atskiro biologinių 
atliekų surinkimo srityje.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties nustatyti plastiko kiekį iki 5 g/kg komposte penkeriems metams. 2,5 
g/kg lygis turėtų būti taikomas dvejus metus nuo reglamento taikymo pradžios ir iš naujo 
įvertintas po penkerių metų.

Pakeitimas 487
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 4 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje perdirbamos tik 1 dalyje 
nurodytos žaliavos, ir

– kurioje 1 dalyje nurodytų žaliavų 
perdirbimo gamybos linijos aiškiai 
atskirtos nuo kitų, 1 dalyje neišvardytų 
žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Or. en

Pakeitimas 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 5 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kurioje perdirbamos tik 1 dalyje 
nurodytos žaliavos, ir

– kurioje 1 dalyje nurodytų žaliavų 
perdirbimo gamybos linijos aiškiai 
atskirtos nuo kitų, 1 dalyje neišvardytų 
žaliavų perdirbimo gamybos linijų, ir

Or. en

Pakeitimas 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 7 1 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, 
išskyrus džiovinimą arba sublimacinį 
džiovinimą, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 490
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 7 pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nebuvo apdoroti jokiu kitu būdu, 
išskyrus džiovinimą arba sublimacinį 
džiovinimą, ir

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 491
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 7 pirmos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– yra išvardyti šioje lentelėje: Išbraukta.

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirilium spp.

Or. en

Pagrindimas

Jau naudojama daug kitų rūšių ir jų mikrobų konsorciumų, kuriais domisi ūkininkai ir kurie 
yra pripažinti nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminės 

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminių 
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medžiagos arba cheminio mišinio, skirtų 
tręšiamojo produkto maisto medžiagų 
išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei 
pagal tokiam agronominiam priedui 
taikomą atitikties vertinimo procedūrą 
įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
taikomus I priedo kategorijos PFK 5 
produktams.

medžiagų ir mišinių (įskaitant 
technologinius priedus, nuo sulipimo 
apsaugančias medžiagas, putojimą 
stabdančias medžiagas, nuo dulkių 
apsaugančias medžiagas, dažus ir 
reologines medžiagas), skirtų tręšiamojo 
produkto maisto medžiagų išsiskyrimo 
savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam 
agronominiam priedui taikomą atitikties 
vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta 
medžiaga arba mišinys atitinka šio 
reglamento reikalavimus, taikomus I priedo 
kategorijos PFK 5 produktams.

Or. en

Pakeitimas 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminės 
medžiagos arba cheminio mišinio, skirtų 
tręšiamojo produkto maisto medžiagų 
išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei 
pagal tokiam agronominiam priedui 
taikomą atitikties vertinimo procedūrą 
įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
taikomus I priedo kategorijos PFK 5 
produktams.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminių 
medžiagų ir mišinių (įskaitant 
technologinius priedus, nuo sulipimo 
apsaugančias medžiagas, putojimą 
stabdančias medžiagas, nuo dulkių 
apsaugančias medžiagas, dažus ir 
reologines medžiagas), skirtų tręšiamojo 
produkto maisto medžiagų išsiskyrimo 
savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam 
agronominiam priedui taikomą atitikties 
vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta 
medžiaga arba mišinys atitinka šio 
reglamento reikalavimus, taikomus I priedo 
kategorijos PFK 5 produktams.

Or. en

Pakeitimas 494
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminės 
medžiagos arba cheminio mišinio, skirtų 
tręšiamojo produkto maisto medžiagų 
išsiskyrimo savybėms pagerinti, tik jei 
pagal tokiam agronominiam priedui 
taikomą atitikties vertinimo procedūrą 
įrodyta, kad ta medžiaga arba mišinys 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
taikomus I priedo kategorijos PFK 5 
produktams.

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti cheminių 
medžiagų ir mišinių (įskaitant 
technologinius priedus, nuo sulipimo 
apsaugančias medžiagas, putojimą 
stabdančias medžiagas, nuo dulkių 
apsaugančias medžiagas, dažus ir 
reologines medžiagas), skirtų tręšiamojo 
produkto maisto medžiagų išsiskyrimo 
savybėms pagerinti, tik jei pagal tokiam 
agronominiam priedui taikomą atitikties 
vertinimo procedūrą įrodyta, kad ta 
medžiaga arba mišinys atitinka šio 
reglamento reikalavimus, taikomus I priedo 
kategorijos PFK 5 produktams.

Or. en

Pakeitimas 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti reikalavimus 
atitinkančio nitrifikacijos inhibitoriaus, 
nurodyto I priedo pakategorėje PFK 
5(A)(I), tik jei ne mažiau kaip 50 % 
suminio azoto (N) tręšiamajame produkte 
sudaro azoto (N) formos – amonis (NH4+) 
ir karbamidas (CH4N2O).

3. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti reikalavimus 
atitinkančio nitrifikacijos inhibitoriaus, 
nurodyto I priedo pakategorėje PFK 
5(A)(I), tik jei ne mažiau kaip 50 % 
suminio azoto (N) tręšiamajame produkte 
sudaro azoto (N) formos amonis (NH4+) 
arba amonis (NH4+) ir karbamidas 
(CH4N2O).

Or. en

Pakeitimas 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 8 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti reikalavimus 
atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto 
I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei 
ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) 
tręšiamajame produkte sudaro azoto (N)
forma – karbamidas (CH4N2O).

4. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti reikalavimus 
atitinkančio ureazės inhibitoriaus, nurodyto 
I priedo pakategorėje PFK 5(A)(II), tik jei 
ne mažiau kaip 50 % suminio azoto (N) 
tręšiamajame produkte sudaro azoto 
formos amonis (NH4+) arba amonis 
(NH4+) ir karbamidas (CH4N2O).

Or. en

Pakeitimas 497
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 9 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Polimeruose neturi būti 
formaldehido.

3. Polimeruose neturi būti daugiau 
kaip 600 ppm laisvojo formaldehido.

Or. en

Pakeitimas 498
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagerinti vandens skverbimąsi į 
dirvožemį,

Or. de



PE602.754v01-00 72/138 AM\1121500LT.docx

LT

Pakeitimas 499
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio 
kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir 
biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo 
dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), 
biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio 
skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c 
punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės 
anglies per ne daugiau kaip 24 mėnesius
turi virsti CO2.

2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio 
kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir 
biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo 
dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), 
biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio 
skaidumo bandymą, ne mažiau kaip 90 % 
organinės anglies turi virsti CO2, palyginti 
su atitinkamu standartu, taikomu 
atliekant biologinio skaidumo bandymą.
Biologinio skaidumo kriterijai, kaip ir 
atitinkamų biologinio skaidumo tyrimo 
metodų kūrimas, turi būti įvertinti 
naudojantis naujausiais moksliniais 
įrodymais ir nustatyti nuo [praėjus 
trejiems metams po šio reglamento 
taikymo pradžios].

Or. en

Pagrindimas

Pramonei reikia laiko kuriant naujas dengimo technologijas, kad būtų galima prisitaikyti prie 
naujų biologinio skaidumo reikalavimų. Todėl siūloma nustatyti biologinio skaidumo 
standartus su atitinkamais bandymų metodais praėjus trejiems metams po šio reglamento 
taikymo pradžios.

Pakeitimas 500
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies SMK 10 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
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įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio 
kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir 
biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo 
dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), 
biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio 
skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c 
punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės 
anglies per ne daugiau kaip 24 mėnesius
turi virsti CO2.

įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio 
kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir 
biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo 
dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), 
biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio 
skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c 
punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės 
anglies per ne daugiau kaip 12 mėnesių
turi virsti CO2, šį bandymą atliekant ir 
realiomis in vivo sąlygomis, kuriomis 
atsižvelgiama į diferencijuotas skilimo 
anaerobinėmis sąlygomis normas vandens 
buveinėse arba po vandeniu, 
pažliugusiose vietovėse arba užšalusiame 
dirvožemyje.

Or. en

Pakeitimas 501
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] turi būti laikomasi šio 
kriterijaus: polimeras turi galėti fiziškai ir 
biologiškai susiskaidyti taip, kad didžioji jo 
dalis suskiltų į anglies dioksidą (CO2), 
biomasę ir vandenį. Atliekant biologinio 
skaidumo bandymą, kaip aprašyta a–c 
punktuose, ne mažiau kaip 90 % organinės 
anglies per ne daugiau kaip 24 mėnesius 
turi virsti CO2.

2. Nuo [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – trys metai po šio reglamento 
taikymo pradžios] dangos medžiagos turi 
atitikti šiuos kriterijus: polimeras turi 
galėti fiziškai ir biologiškai susiskaidyti 
taip, kad didžioji jo dalis suskiltų į anglies 
dioksidą (CO2), biomasę ir vandenį. 
Atliekant biologinio skaidumo bandymą, 
kaip aprašyta a–c punktuose, ne mažiau 
kaip 90 % organinės anglies per ne daugiau 
kaip 24 mėnesius turi virsti CO2.

Or. de

Pakeitimas 502
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Bandymas atliekamas 25 ± 2 °C 
temperatūroje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 503
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Bandymas atliekamas pagal 
metodą, kuris leistų nustatyti visišką 
plastikinių medžiagų aerobinį biologinį 
skaidumą dirvožemyje, matuojant 
deguonies suvartojimą arba išsiskyrusio 
anglies dioksido kiekį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 504
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Atliekant bandymą naudojama 
pamatinė medžiaga – mikrokristalinės 
celiuliozės milteliai, kurių matmenys yra 
tokie pat kaip bandomosios medžiagos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 505
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 10 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Prieš atliekant bandymą 
bandomajai medžiagai neturi būti 
taikomos sąlygos ir procedūros, skirtos 
plėvelės suirimui pagreitinti (pvz., veikiant 
karščiu arba šviesa).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 11

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių 
produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1069/2009, kurie kaip nustatyta pagal 
tą reglamentą, yra pasiekę galutinį 
gamybos grandinės tašką, yra išvardyti 
toliau pateiktoje lentelėje ir atitinka joje 
nustatytus reikalavimus:

CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
sudėtyje gali būti šalutinių gyvūninių 
produktų, kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1069/2009. Pagal minėtą reglamentą, 
į rinką be apribojimų gali būti įleidžiami 
tręšiamieji produktai, kurie yra pasiekę 
galutinį gamybos grandinės tašką, yra 
išvardyti toliau pateiktoje lentelėje ir 
atitinka joje nustatytus reikalavimus:

Or. it

Pakeitimas 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies SMK 11 a (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SMK 11a. KITI PAMONĖS 
ŠALUTINIAI PRODUKTAI

1. CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto sudėtyje gali būti kitų pramonės 
šalutinių produktų, kylančių iš konkrečių 
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pramoninių procesų, kurie nėra įtraukti į 
SMK 1 ir išvardijami toliau pateiktoje 
lentelėje bei naudojami nurodytomis 
sąlygomis:

2. Iki [Leidinių biuras prašomas 
įrašyti datą – penkeri metai po šio 
reglamento paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje datos] šiuo metu 
naudojami pramoniniai šalutiniai 
produktai gali būti naudojami kaip CE 
ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų 
sudedamosios medžiagos: amonio 
sulfatas, sieros rūgštis, geležies sulfatas, 
amoniakas, magnio sulfatas, magnio 
nitratas ir nuo sulipimo apsaugančios 
medžiagos, jeigu jie yra gauti kaip 
konkrečių pramoninių procesų šalutiniai 
produktai.

Or. en

Pagrindimas

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Pakeitimas 508
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudojimo pagal paskirtį 
instrukcijos, įskaitant numatomą 

c) naudojimo pagal gerąją žemės ūkio 
praktiką, Sąjungos teisės aktus ir 
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naudojimo normą ir numatomus 
tikslinius augalus,

nacionalines taisykles instrukcijos kaip 
tręšimo plano dalis.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai yra profesionalūs mineralinių trąšų naudotojai. Instrukcijos apie naudojimo 
paskirtį ir tikslinius augalus gali būti labai įvairios, nes tręšiamųjų produktų naudojimo 
paskirčių gali būti daug. Reikia, kad etiketėse ant maišų pateikiamos informacijos lygį 
galėtų valdyti ir gamintojai, ir ūkininkai. 

Pakeitimas 509
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudojimo pagal paskirtį 
instrukcijos, įskaitant numatomą 
naudojimo normą ir numatomus tikslinius 
augalus,

c) naudojimo pagal paskirtį 
instrukcijos, įskaitant numatomą 
naudojimo normą, sandėliavimą, laiką, 
numatomus tikslinius augalus arba grybus 
ir, jei tinkama, naudojimo metodą siekiant 
užkirsti kelią nepageidaujamiems 
išmetamiesiems teršalams,

Or. en

Pakeitimas 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) naudojimo pagal paskirtį 
instrukcijos, įskaitant numatomą 
naudojimo normą ir numatomus tikslinius 
augalus,

c) trumpos naudojimo pagal paskirtį 
instrukcijos, įskaitant numatomą 
naudojimo normą ir numatomus tikslinius 
augalus,

Or. en
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Pagrindimas

Ūkininkai yra profesionalūs mineralinių trąšų naudotojai. Instrukcijos apie naudojimo 
paskirtį ir tikslinius augalus gali būti labai įvairios, nes tręšiamųjų produktų naudojimo 
paskirčių gali būti daug. Reikia, kad etiketėse ant maišų pateikiamos informacijos lygį galėtų 
valdyti ir gamintojai, ir ūkininkai. Ūkininkai yra profesionalūs mineralinių trąšų naudotojai. 
Instrukcijos apie naudojimo paskirtį ir tikslinius augalus gali būti labai įvairios, nes 
tręšiamųjų produktų naudojimo paskirčių gali būti daug. Reikia, kad etiketėse ant maišų 
pateikiamos informacijos lygį galėtų valdyti ir gamintojai, ir ūkininkai.

Pakeitimas 511
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visų sudedamųjų dalių, kurios 
sudaro daugiau nei 5 % produkto svorio, 
aprašymas, išvardijant jas mažėjančia 
tvarka pagal sausąją masę ir nurodant 
susijusias sudedamųjų medžiagų 
kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede.

e) visų sudedamųjų dalių, kurios 
sudaro produktą pagal svorį, aprašymas, 
išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal 
sausąją masę ir nurodant susijusias 
sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), 
kaip nurodyta II priede.

Or. en

Pagrindimas

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Pakeitimas 512
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto e papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) visų sudedamųjų dalių, kurios 
sudaro daugiau nei 5 % produkto svorio, 
aprašymas, išvardijant jas mažėjančia 
tvarka pagal sausąją masę ir nurodant 
susijusias sudedamųjų medžiagų 
kategorijas (SMK), kaip nurodyta II priede.

e) visų sudedamųjų dalių, kurios 
sudaro produktą pagal svorį, aprašymas, 
išvardijant jas mažėjančia tvarka pagal 
sausąją masę ir nurodant susijusias 
sudedamųjų medžiagų kategorijas (SMK), 
kaip nurodyta II priede.

Or. en

Pakeitimas 513
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ES tręšiamojo produkto sunkiųjų 
metalų kiekis apskaičiuojamas kaip trijų 
paskutinių analizių, atliktų pagal šio 
reglamento reikalavimus, vidurkis.

Or. en

Pakeitimas 514
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Komisija tuo pat metu, kai šis 
reglamentas paskelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
paskelbia rekomendacinį dokumentą, 
kuriuo suteikia aiškumo ir pateikia 
pavyzdžių gamintojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms, kaip turėtų 
atrodyti etiketė. Šiame rekomendaciniame 
dokumente taip pat nurodoma 
atitinkamos informacijos rūšis, kaip 
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nurodyta III priedo 1 dalies 2 punkto d 
papunktyje.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti rinkos priežiūros institucijų vykdomą kontrolę ir gamintojų atitikties 
užtikrinimą, rekomendaciniame dokumente Europos Komisija turėtų pateikti konkrečius 
reikalavimus ir vaizdinius aspektus, susijusius su trąšų etiketėmis.

Pakeitimas 515
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 dalies 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Kai CE ženklu pažymėtą tręšiamąjį 
produktą leidžiama naudoti ekologinio 
žemės ūkio srityje pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 834/2007, jo etiketėje įrašoma frazė 
„leidžiama naudoti ekologinio žemės ūkio 
srityje pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 834/2007“.

Kai CE ženklu pažymėti tręšiamieji 
produktai nėra tinkami ekologinei 
žemdirbystei pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 834/2007 ir atitinka komercinio vardo 
panaikinimo sąlygas, nurodytas 
Reglamento (EB) Nr. 834/2007 23 
straipsnyje, nes gali klaidinti galutinį 
vartotoją dėl jo naudojimo ekologinėje 
žemdirbystėje, jų etiketėje įrašoma frazė 
„neleidžiama naudoti ekologinio žemės 
ūkio srityje pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 834/2007“.

Or. en

Pakeitimas 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis 
išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. 
amonio azoto (NH4+) ir karbamido azoto 
(CH4N2O), masės procentine dalimi;

b) nitrifikacijos inhibitoriaus kiekis 
išreiškiamas suminio azoto (N), t. y. 
amonio azoto (NH4+) arba amonio azoto 
(NH4+) ir karbamido azoto (CH4N2O), 
masės procentine dalimi;

Or. en

Pakeitimas 517
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) deklaruojamos maisto medžiagos 
azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), 
nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės 
tvarka – N, P, K;

a) deklaruojamos maisto medžiagos 
azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), 
nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės 
tvarka – N, P, K; pranešamas azoto 
turinys pateikiamas nurodant 
amoniakinio azoto, nitrito azoto, 
karbamido azoto, karbamido 
formaldehido azoto, isobutylidene diurea 
azoto ir crotonylidene diurea azoto suma.

Fosforo trąšos turi atitikti šiuos 
mažiausius tirpumo lygius, kad būtų 
tinkamas augalams, nes kitaip jų 
negalima laikyti fosforo trąšomis:

– tirpumas vandenyje: mažiausias viso 
fosforo lygis – 25 %,

– tirpumas neutraliame amonio citrate: 
mažiausias viso fosforo lygis – 30 %,

– tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik 
minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias 
viso fosforo lygis – 35 %.

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų padidintas etiketės aiškumas, reikia nurodyti visas bendro azoto ir fosforo tirpimo 
vertės azoto formas. Tam, kad būtų optimizuota fosforo sugertis augaluose, kuri priklauso tik 
nuo šaknų tirpiosios frakcijos, reikia nustatyti nurodomą mėšlo fosfato tirpumo lygį.

Pakeitimas 518
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (A) pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) deklaruojamos maisto medžiagos 
magnis (Mg), kalcis (Ca), siera (S) arba
natris (Na), nurodant jų cheminius 
simbolius tokia eilės tvarka – Mg, Ca, S, 
Na;

b) deklaruojamos maisto medžiagos 
kalcis (Ca), magnis (Mg), natris (Na) arba 
siera (S), nurodant jų cheminius simbolius 
tokia eilės tvarka – Ca, Mg, Na, S;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pakeitimas 519
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skaičiai, rodantys suminį
deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), 
fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio 
skliaustuose nurodomas bendras magnio 
(Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio 
(Na) kiekis;

c) skaičiai, rodantys vidutinį
deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), 
fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio 
skliaustuose nurodomas bendras magnio 
(Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio 
(Na) kiekis;

Or. en
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Pagrindimas

Ne visada įmanoma taikyti išsamų ženklinimą organinėms trąšoms, nurodant tikslius jų 
maisto medžiagų kiekius dėl specifinio trąšų pobūdžio ir (arba) jo natūralios kilmės, nes 
kiekiai/koncentracija natūraliai kinta gyvybės sistemose.

Pakeitimas 520
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (A) pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skaičiai, rodantys suminį
deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), 
fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio 
skliaustuose nurodomas bendras magnio 
(Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio 
(Na) kiekis;

c) skaičiai, rodantys vidutinį
deklaruojamų maisto medžiagų azoto (N), 
fosforo (P) arba kalio (K) kiekį, po kurio 
skliaustuose nurodomas bendras magnio 
(Mg), kalcio (Ca), sieros (S) arba natrio 
(Na) kiekis;

Or. en

Pakeitimas 521
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) pirmos pastraipos d punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

● Organinė anglis (C); ir ● Organinės anglies (C) ir C/N 
santykis;

Or. en

Pagrindimas

Jis taip pat turi būti įtrauktas, nes rodo mineralizacijos laipsnį, azoto prieinamumą.

Pakeitimas 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(A) pirmos pastraipos d punkto šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Organinė anglis (C); ir – Organinės anglies (C) ir C/N santykis;

Or. en

Pagrindimas

C/N santykis turėtų būti nurodytas ant etiketės, nes tai yra mineralizacijos laipsnis, 
parodantis azoto prieinamumą augalams. Be jo būtų neįmanoma nurodyti azoto, kuris nėra 
prieinamas augalams.

Pakeitimas 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pernelyg neaiški. Neaišku, ką reiškia „informacija apie galimą poveikį oro kokybei“ 
ir kokios yra „tinkamos taisomosios priemonės“. Be to, karbamido gamintojai jau yra 
nepalankioje padėtyje, nes reikalingi CO2 apyvartinių taršos leidimai, kurių jie negali 
kompensuoti karbamido atveju (anglies dioksido surinkimas netaikomas karbamidui). 
Galiausiai, nėra panašių nuostatų dėl mėšlo ir organinių trąšų.

Pakeitimas 524
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pernelyg neaiški. Neaišku, ką reiškia „informacija apie galimą poveikį oro kokybei“ 
ir kokios yra „tinkamos taisomosios priemonės“. Be to, karbamido gamintojai jau yra 
nepalankioje padėtyje, nes reikalingi CO2 apyvartinių taršos leidimai, kurių jie negali 
kompensuoti karbamido atveju (anglies dioksido surinkimas netaikomas karbamidui). 
Galiausiai, nėra panašių nuostatų dėl mėšlo ir organinių trąšų.

Pakeitimas 525
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 dalies d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

● Suminis fosforo pentoksidas 
(P2O5);

● Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
neutraliame amonio citrate ir vandenyje;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „suminis“ nėra tinkamas agronominiu požiūriu, ypač aukšto ir neutralaus pH ir 
negausių kritulių atveju. Tirpumas amonio citrato tirpale ir vandenyje reiškia galimą 
augalams taikytiną procentinę dalį, siekiant suteikti geresnę informaciją ūkininkams.

Pakeitimas 526
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 dalies d punkto antros įtraukos trečia dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu yra malto minkštojo fosfato, 
– fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
skruzdžių rūgštyje;

– Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
tik neorganinėse rūgštyse;

Or. en

Pagrindimas

Jis gaunamas ne iš karto, tik labai žemo pH dirvožemio sąlygomis ir esant gausiems 
krituliams. Siekiant suteikti geresnę informaciją ūkininkams, ši informacija turėtų būti 
įtraukta į etiketę.

Pakeitimas 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 528
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 2 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

● organinės anglies (C) kiekis, ir ● organinės anglies (C) ir C/N 
santykis;

Or. en
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Pagrindimas

Jis taip pat turi būti įtrauktas, nes rodo mineralizacijos laipsnį, azoto prieinamumą.

Pakeitimas 529
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(B) 2 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. kai CE ženklu pažymėtame 
tręšiamajame produkte suminis fosforo 
(P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % fosforo 
pentoksido (P2O5) ekvivalento masės 
(fosforo trąšos):

a) jei kadmio (Cd) kiekis yra lygus arba 
didesnis nei 20 mg/kg fosforo pentoksido 
(P2O5), deklaruojamas faktinis kadmio 
(Cd) kiekis mg/kg, ir

b) frazė „mažas kadmio kiekis“ arba 
panaši frazė arba logotipas su šia 
informacija gali būti pateikiami tik tuo 
atveju, jei kadmio (Cd) kiekis yra 
mažesnis nei 20 mg/kg fosforo pentoksido 
(P205).

Or. en

Pakeitimas 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) deklaruojamos maisto medžiagos 
azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), 
nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės 
tvarka – N, P, K;

a) deklaruojamos maisto medžiagos 
azotas (N), fosforas (P) arba kalis (K), 
nurodant jų cheminius simbolius tokia eilės 
tvarka – N, P, K. Deklaruojamas azoto 
kiekis pateikiamas nurodant amoniakinio 
azoto, nitrito azoto, karbamido azoto, 
karbamido formaldehido azoto, 
izobutilidendikarbamido azoto ir 
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krotonilidendikarbamido azoto sumą.

Fosforo trąšos turi atitikti šiuos 
mažiausius tirpumo lygius, kad būtų 
tinkamas augalams, nes kitaip jų 
negalima laikyti fosforo trąšomis:

– tirpumas vandenyje: mažiausias viso 
P2O5 lygis – 40 %,

– mažiausias viso P2O5 lygis – 75 %, 
tirpumas neutraliame amonio citrate,

– tirpumas skruzdžių rūgštyje (tik 
minkštasis gamtinis fosfatas): mažiausias 
viso P2O5 lygis – 55 %;

Or. en

Pakeitimas 531
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies d punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

● Suminis fosforo pentoksidas 
(P2O5);

● Fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
neutraliame amonio citrate ir vandenyje;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „suminis“ nėra tinkamas agronominiu požiūriu, ypač aukšto ir neutralaus pH ir 
negausių kritulių atveju. Tirpumas amonio citrato tirpale ir vandenyje reiškia galimą 
augalams taikytiną procentinę dalį, siekiant suteikti geresnę informaciją ūkininkams.

Pakeitimas 532
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies d punkto antros įtraukos trečia dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu yra malto minkštojo fosfato, –
fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 

– fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus tik
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skruzdžių rūgštyje; neorganinėje rūgštyje;

Or. en

Pakeitimas 533
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies d punkto antros įtraukos trečia dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– jeigu yra malto minkštojo fosfato, 
– fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
skruzdžių rūgštyje;

– fosforo pentoksidas (P2O5), tirpus 
tik neorganinėse rūgštyse;

Or. en

Pagrindimas

Jis gaunamas ne iš karto, tik labai žemo pH dirvožemio sąlygomis ir esant gausiems 
krituliams. Siekiant suteikti geresnę informaciją ūkininkams, ši informacija turėtų būti 
įtraukta į etiketę.

Pakeitimas 534
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies d punkto ketvirtos įtraukos 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sudaro, pavyzdžiui, miltelius ar granules

Or. en

Pakeitimas 535
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žaliavos, naudojamos gamybai, ir 
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apytikrė sudedamųjų dalių procentinė 
dalis

Or. en

Pakeitimas 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata pernelyg neaiški. Neaišku, ką reiškia „informacija apie galimą poveikį oro kokybei“ 
ir kokios yra „tinkamos taisomosios priemonės“. Be to, karbamido gamintojai jau yra 
nepalankioje padėtyje, nes reikalingi CO2 apyvartinių taršos leidimai, kurių jie negali 
kompensuoti karbamido atveju (anglies dioksido surinkimas netaikomas karbamidui). 
Galiausiai, nėra panašių nuostatų dėl mėšlo ir organinių trąšų.

Pakeitimas 537
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1 (C)(I) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Nuostata pernelyg neaiški. Neaišku, ką reiškia „informacija apie galimą poveikį oro kokybei“ 
ir kokios yra „tinkamos taisomosios priemonės“. Be to, karbamido gamintojai jau yra 
nepalankioje padėtyje, nes reikalingi CO2 apyvartinių taršos leidimai, kurių jie negali 
kompensuoti karbamido atveju (anglies dioksido surinkimas netaikomas karbamidui). 
Galiausiai, nėra panašių nuostatų dėl mėšlo ir organinių trąšų.

Pakeitimas 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C) – PFK 1(C)(I) 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jei yra karbamido (CH4N2O), 
informacija apie galimą poveikį oro 
kokybei, kai tręšiant išsiskiria amoniakas, 
ir raginimas naudotojams taikyti 
tinkamas taisomąsias priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 539
Pascal Durand

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C) (I) 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tręšiamųjų produktų, kurių 
sudėtyje yra mažiau nei 5 ppm kadmio, 
arseno, švino, chromo (VI) ir gyvsidabrio, 
atveju atitinkamai galima naudoti 
matomą ekologinį ženklą „Green Label“ 
ant jų pakuotės ir etiketėje. Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patvirtintų tokios etiketės 
techninius standartus.
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Or. en

Pagrindimas

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Pakeitimas 540
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C) (I) 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tręšiamųjų produktų, kurių 
sudėtyje yra mažiau nei 5 ppm kadmio, 
arseno, švino, chromo (VI) ir gyvsidabrio, 
atveju atitinkamai galima naudoti 
matomą ekologinį ženklą „Green Label“ 
ant jų pakuotės ir etiketėje. Komisija 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais patvirtintų tokios etiketės
techninius standartus.

Or. en

Pakeitimas 541
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C) (I) 1 dalies a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pranešamas bendras azoto turinys 
pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, 
nitrito azoto, karbamido azoto, metileno 
karbamido azoto, izobutilidendikarbamido 
azoto, krotonilidendikarbamido azoto ir 
cianamido azoto sumą.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisija siūlo, kad į bendrą pranešamą maisto medžiagų turinį numatytuoju atveju 
būtų įtrauktos visų formų maisto medžiagos – net tos, kurių augalai negalės įsisavinti. Turėtų 
būti pranešamos ir ženklinamos tik augalų įsisavinamos maisto medžiagos, nes neįrodyta, kad 
kitų formų azotas ir fosforas prisideda prie augalų mitybos. Kitaip ūkininkai neduotų savo 
kultūroms tokio maisto medžiagų kiekio, kokį tikisi duoti pagal šį pasiūlymą.

Pakeitimas 542
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1 (C) (I) 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pranešamas bendras azoto turinys 
pateikiamas nurodant amoniakinio azoto, 
nitrito azoto, karbamido azoto, metileno 
karbamido azoto, izobutilidendikarbamido 
azoto, krotonilidendikarbamido azoto ir 
cianamido azoto sumą.

Or. en

Pakeitimas 543
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK1 (C) (I) 1 c dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. 2a. kai CE ženklu pažymėtuose 
tręšiamuosiuose produktuose suminis 
fosforo (P) kiekis ne mažesnis kaip 5 % 
fosforo pentoksido (P2O5) ekvivalento 
masės (fosforo trąšos):

a) jei kadmio (Cd) kiekis yra lygus arba 
didesnis nei 20 mg/kg fosforo pentoksido 
(P2O5), deklaruojamas faktinis kadmio 
(Cd) kiekis mg/kg, ir

b) frazė „mažas kadmio kiekis“ arba 
panaši frazė arba logotipas su šia 
informacija gali būti pateikiami tik tuo 
atveju, jei kadmio (Cd) kiekis yra 
mažesnis nei 20 mg/kg fosforo pentoksido 
(P205).

Or. en

Pakeitimas 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 
akučių dydis 10 mm, arba

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 
akučių dydis 1 mm, arba

Or. en

Pakeitimas 545
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 
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akučių dydis 10 mm, arba akučių dydis 1 mm, arba

Or. en

Pagrindimas

Netinkamas kiekis, nustatytas miltelių dalelėms. 10 mm nėra milteliai. Dauguma trąšų 
granulėmis yra mažesnio dydžio. Milteliams turi būti nurodytas daug mažesnis kiekis.

Pakeitimas 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C)(I)(a) 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 
akučių dydis 10 mm, arba

c) milteliai, jei ne mažiau kaip 90 % 
produkto masės išbyra pro sietą, kurio 
akučių dydis 1 mm, arba

Or. en

Pakeitimas 547
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 1(C) (II) 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Deklaruojamų mikroelementų, 
esančių CE ženklu pažymėtame 
tręšiamajame produkte, pavadinimai ir 
cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės 
tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu), 
geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas 
(Mo) ir cinkas (Zn), o iš karto po 
mikroelemento pavadinimo pateikiamas jo 
priešjonio (-ių) pavadinimas (-ai).

1. Deklaruojamų mikroelementų, 
esančių CE ženklu pažymėtame 
tręšiamajame produkte, pavadinimai ir 
cheminiai simboliai nurodomi tokia eilės 
tvarka: boras (B), kobaltas (Co), varis (Cu),
geležis (Fe), manganas (Mn), molibdenas 
(Mo), selenas (Se), silicis (Si) ir cinkas 
(Zn), o iš karto po mikroelemento 
pavadinimo pateikiamas jo priešjonio (-ių) 
pavadinimas (-ai).

Or. en
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Pakeitimas 548
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminis azoto (N) kiekis, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis dirvožemį gerinančių medžiagų tikslas – pagerinti fizinę ir cheminę dirvožemio 
struktūrą ir neišskirti maisto medžiagų. Galimybė nurodyti maisto medžiagų kiekį galėtų lemti 
netinkamą šių produktų naudojimą.

Pakeitimas 549
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminis fosforo pentoksido (P2O5) 
kiekis,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis dirvožemį gerinančių medžiagų tikslas – pagerinti fizinę ir cheminę dirvožemio 
struktūrą ir neišskirti maisto medžiagų. Galimybė nurodyti maisto medžiagų kiekį galėtų lemti 
netinkamą šių produktų naudojimą.

Pakeitimas 550
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 3 pirmos pastraipos penkta įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suminis kalio oksido (K2O) kiekis, Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis dirvožemį gerinančių medžiagų tikslas – pagerinti fizinę ir cheminę dirvožemio 
struktūrą ir neišskirti maisto medžiagų. Galimybė nurodyti maisto medžiagų kiekį galėtų 
paskatinti netinkamą šių produktų naudojimą.

Pakeitimas 551
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 dalies PFK 6 pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) nuoroda, kad produktas nėra 
augalų apsaugos produktas

Or. en

Pakeitimas 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(A)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 
nuokrypis

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 
nuokrypis

Organinė anglis 
(C)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 

Organinė anglis 
(C)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
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procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis ir 
vandenyje tirpus 

±25 % tų maisto 
medžiagų 

Suminis ir 
vandenyje tirpus 

±25 % tų maisto 
medžiagų 
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magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Deklaruojamos 
azoto, fosforo ir 
kalio formos

Dvinariai 
mišiniai: 
didžiausias 
nuokrypis, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais – 1,1 N 
ir 0,5 organinio 
N, 1,1 P2O5, 1,1 
K2O ir 1,5 dviejų 
maisto medžiagų 
sumos atveju.

Trinariai 
mišiniai: 
didžiausias 
nuokrypis, 
vertinant 
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absoliučiais 
skaičiais – 1,1 N 
ir 0,5 organinio 
N, 1,1 P2O5, 1,1 
K2O ir 1,9 trijų 
maisto medžiagų 
sumos atveju.

±10 % kiekvienos 
maisto medžiagos 
suminio 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 2 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais.

Or. en

Pakeitimas 553
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(A)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 
nuokrypis

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 
nuokrypis

Organinė anglis 
(C)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinė anglis 
(C)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 
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absoliučiais 
skaičiais

absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±15 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis ir 
vandenyje tirpus 
magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

±25 % tų maisto 
medžiagų 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 

Suminis ir 
vandenyje tirpus 
magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

±25 % tų maisto 
medžiagų 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
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skaičiais skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas negarantuoja visiško produktų, kurie būtų parduodami ūkininkams, 
veiksmingumo. Nepaisant to, reikalingas pagrįstas lankstumas, kad būtų atsižvelgta į 
gamybos procesus.

Pakeitimas 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(A)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 

Deklaruojamo 
maisto medžiagų 
kiekio ir kitų 
deklaruojamų 
parametrų 
leidžiamasis 
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nuokrypis nuokrypis

Organinė anglis 
(C)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinė anglis 
(C)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Sausosios 
medžiagos kiekis

±5,0 procentiniai 
punktai, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis azotas 
(N)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas 
(N)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis fosforo 
pentoksidas 
(P2O5)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 

Suminis kalio 
oksidas (K2O)

±20 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 
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procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis ir 
vandenyje tirpus 
magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

±25 % tų maisto 
medžiagų 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis ir 
vandenyje tirpus 
magnio oksidas, 
kalcio oksidas, 
sieros trioksidas 
arba natrio 
oksidas

±25 % tų maisto 
medžiagų 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis varis 
(Cu):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Suminis cinkas 
(Zn):

±50 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 
procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Kiekis −5 % santykinis 
nuokrypis nuo 
deklaruojamos 
vertės

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas negarantuoja visiško produktų, kurie būtų parduodami ūkininkams, 
veiksmingumo. Nepaisant to, reikalingas pagrįstas lankstumas, kad būtų atsižvelgta į 
gamybos procesus.
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Pakeitimas 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B) pirma lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau 
kaip 0,9 procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais 
skaičiais kiekvienai maisto 
medžiagai atskirai ir maisto 
medžiagų sumai

–50 % ir +100 % tų maisto 
medžiagų deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau kaip –2 
ir +4 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau 
kaip 0,9 procentinio 
punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Or. en

Pagrindimas

Pirminėms maisto medžiagoms turi būti nustatyta suvestinė riba. Remiantis dabartine 
formuluote, NPK trąšoms galimas 6 % bendras nuokrypis (2 % kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai N, P ir K). Tai būtų labai klaidinanti nuostata ūkininkui. Reikėtų patikslinti, kad 2 % 
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yra bendra neviršytina riba. Antrinių maisto medžiagų atveju jos gali būti naudojamos kaip 
užpildai, todėl gamybos procesui reikėtų nustatyti aukštesnes ir lankstesnes nuokrypio 
taisykles.

Pakeitimas 556
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B) pirma lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais 
kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai ir maisto medžiagų 
sumai

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Or. en
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Pakeitimas 557
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B) pirma lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais 

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

P2O5 nuokrypiai reiškia 
fosforo pentoksidą (P2O5), 
tirpų neutraliame amonio 
citrate ir vandenyje.

Or. en



PE602.754v01-00 108/138 AM\1121500LT.docx

LT

Pagrindimas

Fosforo pentoksido tirpumas amonio citrate ir vandenyje reiškia galimą augalams taikytiną 
procentinę dalį.

Pakeitimas 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organinė anglis: ±20 % santykinis nuokrypis 
nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

Organinė anglis: ±15 % santykinis nuokrypis 
nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas (N): ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Organinis azotas (N): ±15 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±15 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±15 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Or. enPakeitimas 559
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(B)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organinė anglis: ±20% santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Organinė anglis: ±15 % santykinis nuokrypis 
nuo deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

Organinis azotas (N): ±50% santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, 

Organinis azotas (N): ±15 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 1,0 procentinio punkto, 
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vertinant absoliučiais skaičiais vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis varis (Cu) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,5 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Suminis cinkas (Zn) ±50 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės iki ne 
daugiau kaip 2,0 procentinių punktų, 
vertinant absoliučiais skaičiais

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas negarantuoja visiško produktų, kurie būtų parduodami ūkininkams, 
veiksmingumo. Nepaisant to, reikalingas pagrįstas lankstumas, kad būtų atsižvelgta į 
gamybos procesus.

Pakeitimas 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I)

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

± 25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais 

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Granuliometrija: ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės
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Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais 
kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai ir maisto medžiagų 
sumai

–50 % ir +100 % tų maisto 
medžiagų deklaruojamo 
kiekio iki ne daugiau kaip –2 
ir +4 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pirmiau nurodytos nuokrypio vertės taip pat taikomos N formoms ir tirpumui.

Granuliometrija: ±20 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Or. en

Pagrindimas

Pirminėms maisto medžiagoms turi būti nustatyta suvestinė riba. Remiantis dabartine 
formuluote, NPK trąšoms galimas 6 % bendras nuokrypis (2 % kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai N, P ir K). Tai būtų labai klaidinanti nuostata ūkininkui. Reikėtų patikslinti, kad 2 % 
yra bendra neviršytina riba. Antrinių maisto medžiagų atveju jos gali būti naudojamos kaip 
užpildai, todėl gamybos procesui reikėtų nustatyti aukštesnes ir lankstesnes nuokrypio 
taisykles. Iš pradžių siūlytas nuokrypis (±10 %) granuliometrijai yra pernelyg griežtas, nes 
matavimas labai priklauso nuo ėminių). ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos kiekio 
vertės yra pernelyg didelis.

Pakeitimas 561
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I)

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai



AM\1121500LT.docx 111/138 PE602.754v01-00

LT

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

± 25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais 

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Granuliometrija: ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais 
kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai ir maisto medžiagų 
sumai

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pirmiau nurodytos nuokrypio vertės taip pat taikomos N formoms ir tirpumui.

Granuliometrija: ±20 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Or. en

Pagrindimas

Pirminėms maisto medžiagoms turi būti nustatyta suvestinė riba. Remiantis dabartine 
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formuluote, NPK trąšoms galimas 6 % bendras nuokrypis (2 % kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai N, P ir K). Tai būtų labai klaidinanti nuostata ūkininkui. Reikėtų patikslinti, kad 2 % 
yra bendra neviršytina riba. Antrinių maisto medžiagų atveju jos gali būti naudojamos kaip 
užpildai, todėl gamybos procesui reikėtų nustatyti aukštesnes ir lankstesnes nuokrypio 
taisykles. Iš pradžių siūlytas nuokrypis (±10 %) granuliometrijai yra pernelyg griežtas, nes 
matavimas labai priklauso nuo ėminių). ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos kiekio 
vertės yra pernelyg didelis.

Pakeitimas 562
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I)

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

± 25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais.

±25 % 
deklaruojamo
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Granuliometrija: ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 

–50 % ir +100 % tų maisto 
medžiagų deklaruojamo 

±25 % 
deklaruojamo 
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iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais 
kiekvienai maisto medžiagai 
atskirai ir maisto medžiagų 
sumai

kiekio iki ne daugiau kaip –2 
ir +4 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais 
skaičiais

kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pirmiau nurodytos nuokrypio vertės taip pat taikomos N formoms ir tirpumui.

Granuliometrija: ±20 % santykinis nuokrypis, taikomas medžiagos, išbyrančios per tam tikrą 
sietą, deklaruojamai procentinei daliai

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Or. en

Pakeitimas 563
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 1(C)(I) lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl
as

Na2O

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

Pakeitimas

Neorganinių makroelementų pavidalų deklaruojamo kiekio leidžiamieji nuokrypiai

N P2O5 K2O MgO CaO 3 
kon
kret
us 
tiksl

Na2O
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as

±25 % maisto medžiagų 
pavidalų deklaruojamo kiekio 
iki ne daugiau kaip 2 
procentinių punktų, vertinant 
absoliučiais skaičiais

±25 % tų maisto medžiagų 
deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 1,5 procentinio 
punkto, vertinant absoliučiais 
skaičiais

±25 % 
deklaruojamo 
kiekio iki ne 
daugiau kaip 0,9 
procentinio punkto, 
vertinant 
absoliučiais 
skaičiais

P2O5 nuokrypiai reiškia 
fosforo pentoksidą (P2O5), 
tirpų neutraliame amonio 
citrate ir vandenyje.

Or. en

Pagrindimas

Fosforo pentoksido tirpumas amonio citrate ir vandenyje reiškia galimą augalams taikytiną 
procentinę dalį.

Pakeitimas 564
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK1 (C) (I) pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Granuliometrija: ±10 % santykinis 
nuokrypis, taikomas medžiagos, 
išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Granuliometrija: ±20 % santykinis 
nuokrypis, taikomas medžiagos, 
išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Or. en

Pagrindimas

Reikia suteikti daugiau lankstumo gamybos procesams.

Pakeitimas 565
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK1 (C) (I) antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekis: ±5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės

Kiekis: ±3 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės

Or. en

Pakeitimas 566
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK1 (C) (I) 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, 
vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1 N; 
1,1 P2O5; 1,1 K2O ir 1,9 trijų maisto 
medžiagų sumos atveju.

Dvinariai mišiniai: didžiausias nuokrypis, 
vertinant absoliučiais skaičiais – 1,1N; 1,1 
P2O5; 1,1 K2O ir 1,5 dviejų maisto 
medžiagų sumos atveju.

Turi būti nustatyti nuokrypiai 
deklaruojamoms azoto, fosforo ir kalio 
formoms.

±10 % kiekvienos maisto medžiagos 
suminio deklaruojamo kiekio iki ne 
daugiau kaip 2 procentinio punkto, 
vertinant absoliučiais skaičiais.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti nustatyti nuokrypiai produktams, kurių sudėtyje yra daugiau nei viena maisto 
medžiaga, atsižvelgiant į tai, ar jie trinariai ar dvinariai mišiniai. 

Svarbu užtikrinti, kad ūkininkai gautų maisto medžiagas jiems reikiamais kiekiais ir formomis 
tam, kad būtų galima:

– pritaikyti tręšimą augalų reikmėms.

– apsaugoti aplinką nuo netinkamų dozių ir trąšų tipų.
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Pakeitimas 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 3

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 25 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai
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pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 15 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Or. en

Pagrindimas

Pritariame Komisijos pasiūlymui, kad nuokrypių ribos turėtų būti nustatytos ir gamybai, ir 
platinimui, siekiant užtikrinti ūkininkui dirvožemio gerinimo medžiagų kokybę. Tačiau 
Europos Komisijos siūlomi nuokrypiai platinimui yra pernelyg negriežti ir turėtų būti 
sumažinti siekiant apsaugoti ūkininką.

Pakeitimas 568
Edward Czesak
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Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 3

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5% santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 25 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje
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Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 15 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Or. en

Pagrindimas

Pritariame Komisijos pasiūlymui, kad nuokrypių ribos turėtų būti nustatytos ir gamybai, ir 
platinimui, siekiant užtikrinti ūkininkui dirvožemio gerinimo medžiagų kokybę. Tačiau 
Europos Komisijos siūlomi nuokrypiai platinimui yra pernelyg negriežti ir turėtų būti 
sumažinti siekiant apsaugoti ūkininką.

Pakeitimas 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 3
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Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 25 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
platinimo grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu gamybos grandinėje

Organinė anglis (C) ±10 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
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1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis fosforo pentoksidas (P2O5) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Suminis kalio oksidas (K2O) ±20 % santykinis nuokrypis iki ne daugiau 
kaip 1,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Sausoji medžiaga Sausoji medžiaga ±10 % santykinis 
nuokrypis nuo deklaruojamos vertės

Kiekis – 5 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės gamybos metu 

– 25% santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės bet kuriuo metu 
gamybos grandinėje

Org. anglis (C) / org. azotas (N) ±20 % santykinis nuokrypis nuo 
deklaruojamos vertės iki ne daugiau kaip 
2,0 procentinio punkto, vertinant 
absoliučiais skaičiais

Granuliometrija ±10 % santykinis nuokrypis, taikomas 
medžiagos, išbyrančios per tam tikrą sietą, 
deklaruojamai procentinei daliai

Or. en

Pakeitimas 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 4

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 
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±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės 
kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu
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kiekio (tūrio) nustatymas

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Or. en

Pagrindimas

Pritariame Komisijos pasiūlymui, kad nuokrypių ribos turėtų būti nustatytos ir gamybai, ir 
platinimui, siekiant užtikrinti ūkininkui dirvožemio gerinimo medžiagų kokybę. Tačiau 
Europos Komisijos siūlomi nuokrypiai platinimui yra pernelyg negriežti ir turėtų būti 
sumažinti siekiant apsaugoti ūkininką.

Pakeitimas 571
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 4

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje
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Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės 
kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±0,9 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės 
kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±15 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu
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±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±60 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Or. en

Pagrindimas

Pritariame Komisijos pasiūlymui, kad nuokrypių ribos turėtų būti nustatytos ir gamybai, ir 
platinimui, siekiant užtikrinti ūkininkui dirvožemio gerinimo medžiagų kokybę. Tačiau 
Europos Komisijos siūlomi nuokrypiai platinimui yra pernelyg negriežti ir turėtų būti 
sumažinti siekiant apsaugoti ūkininką.

Pakeitimas 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 dalies PFK 4

Komisijos siūlomas tekstas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu platinimo grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje
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Iš anksto suformuotos auginimo terpės 
kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu platinimo grandinėje

Pakeitimas

Deklaruojami maisto medžiagos pavidalai 
ir kiti deklaruojami kokybės kriterijai

Deklaruojamų parametrų leidžiamieji 
nuokrypiai

Elektrinis laidis ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu gamybos grandinėje

pH vertė ±0,7 gamybos metu 

±1,0 bet kuriuo metu gamybos grandinėje

Kiekis pagal tūrį (litrais ar m³) –5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu gamybos grandinėje

Medžiagų, kurių dalelės didesnės nei 60 
mm, kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu 
gamybos grandinėje

Iš anksto suformuotos auginimo terpės 
kiekio (tūrio) nustatymas

–5 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

–25% santykinis nuokrypis bet kuriuo metu 
gamybos grandinėje

Vandenyje tirpus azotas (N) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu gamybos grandinėje

Vandenyje tirpus fosforo pentoksidas 
(P2O5)

±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 
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±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu gamybos grandinėje

Vandenyje tirpus kalio oksidas (K2O) ±50 % santykinis nuokrypis gamybos metu 

±75 % santykinis nuokrypis bet kuriuo 
metu gamybos grandinėje

Or. en

Pakeitimas 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto eskizas, gaminimo 
brėžiniai ir schemos,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto eskizas, gaminimo 
brėžiniai ir schemos,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto eskizas, gaminimo 
brėžiniai ir schemos,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 576
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) projekto eskizas, gaminimo 
brėžiniai ir schemos,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiems brėžiniams ir schemoms bei 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
naudojimui suprasti būtini aprašymai ir 

Išbraukta.
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paaiškinimai,

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiems brėžiniams ir schemoms bei 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
naudojimui suprasti būtini aprašymai ir 
paaiškinimai,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 579
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiems brėžiniams ir schemoms bei 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
naudojimui suprasti būtini aprašymai ir 
paaiškinimai,

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata kelia pavojų trąšų gamintojų konfidencialiai intelektinei nuosavybei. Nėra jokios 
priežasties pateikti projekto eskizus, gaminimo brėžinius ir schemas.

Pakeitimas 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 2.2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tiems brėžiniams ir schemoms bei 
CE ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
naudojimui suprasti būtini aprašymai ir 
paaiškinimai,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 581
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A modulio 4.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2. Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją kartu su techniniais dokumentais 
dešimt metų po CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto pateikimo rinkai 
dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų 
ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje 
nurodomas CE ženklu pažymėtas 
tręšiamasis produktas, kuriam ji buvo 
parengta.

4.2. Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją kartu su techniniais dokumentais 
penkerius metus po CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto pateikimo rinkai 
dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų 
ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje 
nurodomas CE ženklu pažymėtas 
tręšiamasis produktas, kuriam ji buvo 
parengta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas techninių dokumentų ir ES atitikties deklaracijos saugojimo laikotarpis yra pernelyg 
ilgas. Kartu su mokesčių reikalavimais prasminga šį laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.
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Pakeitimas 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius 
atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir 
bandymai, siekiant patikrinti produkto 
atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius 
nepertraukiamo įrenginio veikimo atveju 
arba kiekvienais metais vykstant 
periodinei gamybai atliekami 4.1–4.3 
dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant 
patikrinti produkto atitiktį toliau 
nurodytiems reikalavimams:

Or. en

Pakeitimas 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius 
atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir 
bandymai, siekiant patikrinti produkto 
atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius 
nepertraukiamo įrenginio veikimo atveju 
arba kiekvienais metais vykstant 
periodinei gamybai atliekami 4.1–4.3 
dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant 
patikrinti produkto atitiktį toliau 
nurodytiems reikalavimams:

Or. en

Pakeitimas 584
Edward Czesak

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
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vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius 
atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir 
bandymai, siekiant patikrinti produkto 
atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

vardu ne rečiau kaip kas šešis mėnesius 
nepertraukiamo įrenginio veikimo atveju 
arba kiekvienais metais vykstant 
periodinei gamybai atliekami 4.1–4.3 
dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant 
patikrinti produkto atitiktį toliau 
nurodytiems reikalavimams:

Or. en

Pagrindimas

Siūloma bandymų dažnis yra pernelyg aukštas, ir bus neįmanoma juos atlikti įrenginiams, 
kurie vykdo nuolatinę ar netgi periodinę gamybą, pvz., vieną mėnesį per metus. Abiem 
atvejais geriau nustatyti šešių mėnesių laikotarpį periodiniams ir nuolatiniams įrenginiams.

Pakeitimas 585
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu ne rečiau kaip kas 3 mėnesius 
atliekami 4.1–4.3 dalyse nurodyti ciklai ir 
bandymai, siekiant patikrinti produkto 
atitiktį toliau nurodytiems reikalavimams:

Su tipiniu produkto ėminiu gamintojo 
vardu kas 6 mėnesius atliekami 4.1–4.3 
dalyse nurodyti ciklai ir bandymai, siekiant 
patikrinti produkto atitiktį toliau 
nurodytiems reikalavimams:

Or. en

Pagrindimas

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.



AM\1121500LT.docx 133/138 PE602.754v01-00

LT

Pakeitimas 586
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4.3.5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3.5a. Gamintojas saugo bandymų 
ataskaitas kartu su technine 
dokumentacija.

Or. en

Pagrindimas

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pakeitimas 587
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 5.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją kartu su techniniais dokumentais 
dešimt metų po CE ženklu pažymėto 
tręšiamojo produkto pateikimo rinkai 
dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų 
ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje 
nurodomas CE ženklu pažymėtas 
tręšiamasis produktas, kuriam ji buvo 
parengta.

5.2. Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją kartu su techniniais dokumentais 
penkerius metus po CE ženklu pažymėto
tręšiamojo produkto pateikimo rinkai 
dienos, kad nacionalinės institucijos galėtų 
ją patikrinti. ES atitikties deklaracijoje 
nurodomas CE ženklu pažymėtas 
tręšiamasis produktas, kuriam ji buvo 
parengta.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlomas techninių dokumentų ir ES atitikties deklaracijos saugojimo laikotarpis yra pernelyg 
ilgas. Kartu su mokesčių reikalavimais prasminga šį laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 588
Eva Maydell

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies A1 modulio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Notifikuotųjų įstaigų teikiama 
informacija ir veiklos pareigos

4a.1. Kiekviena notifikuotoji įstaiga 
nedelsdama praneša ją notifikuojančioms 
valdžios institucijoms ir kitoms pagal šį 
reglamentą notifikuotosioms įstaigoms, 
vykdančioms panašią tokių pačių 
produktų atitikties vertinimo veiklą apie:

a) bet kokį atvejį, kai gamintojas nesilaiko 
šešių mėnesių laikotarpio pagal 4 punktą 
nurodytiems bandymams atlikti;

b) bet kokių bandymų rezultatus, kurie 
parodo neatitiktį atsparumo detonacijai 
reikalavimui, nurodytam I priedo 
pakategorės PFK 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) 5 
punkte.

5a.2. 5a.1. dalies b punkte nurodytu 
atveju notifikuotoji įstaiga reikalauja, kad 
gamintojas:

a) imtųsi būtinų priemonių pagal 6 
straipsnio 8 dalį;

b) atliktų atitinkamą bandymą kas tris 
mėnesius vienų metų laikotarpiu.

Or. en

Pagrindimas

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
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report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Pakeitimas 589
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies B modulio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Gamintojas saugo ES tipo tyrimo 
sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, 
taip pat techninius dokumentus dešimt
metų po CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto pateikimo rinkai dienos, kad 
nacionalinės institucijos galėtų juos 
patikrinti.

9. Gamintojas saugo ES tipo tyrimo 
sertifikato, jo priedų ir papildymų kopijas, 
taip pat techninius dokumentus penkerius 
metus po CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto pateikimo rinkai dienos, kad 
nacionalinės institucijos galėtų juos 
patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas ES tipo tyrimo sertifikato, jo priedų ir papildymų, taip pat techninių dokumentų 
saugojimo laikotarpis yra pernelyg ilgas. Kartu su mokesčių reikalavimais prasminga šį 
laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 590
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies C modulio 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3,2 Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją dešimt metų po CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo 

3,2 Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
saugo ją penkerius metus po CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo 
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rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos 
galėtų ją patikrinti. ES atitikties 
deklaracijoje nurodoma CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto partija, 
kuriai ji buvo parengta.

rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos 
galėtų ją patikrinti. ES atitikties 
deklaracijoje nurodoma CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto partija, 
kuriai ji buvo parengta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas raštiškos ES atitikties deklaracijos saugojimo laikotarpis yra pernelyg ilgas. 
Prasminga šį laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 591
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies D1 modulio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojas saugo techninius 
dokumentus dešimt metų po CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo 
rinkai dienos, kad atitinkamos nacionalinės 
institucijos galėtų juos patikrinti.

3. Gamintojas saugo techninius 
dokumentus penkerius metus po CE 
ženklu pažymėto tręšiamojo produkto 
pateikimo rinkai dienos, kad atitinkamos 
nacionalinės institucijos galėtų juos 
patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas techninių dokumentų saugojimo laikotarpis yra pernelyg ilgas. Prasminga šį 
laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 592
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies D1 modulio 7.2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.2.1 Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 

7.2.1 Gamintojas parengia rašytinę 
kiekvienos CE ženklu pažymėto tręšiamojo 
produkto partijos ES atitikties deklaraciją ir 
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saugo ją dešimt metų po CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo 
rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos 
galėtų ją patikrinti. ES atitikties 
deklaracijoje nurodoma produkto partija, 
kuriai ji buvo parengta.

saugo ją penkerius metus po CE ženklu 
pažymėto tręšiamojo produkto pateikimo 
rinkai dienos, kad nacionalinės institucijos 
galėtų ją patikrinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas laikotarpis yra per ilgas. Prasminga šį laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 593
Antonio López-Istúriz White

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 dalies D1 modulio 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Gamintojas ne trumpiau kaip 
dešimt metų po produkto pateikimo rinkai 
dienos saugo toliau nurodytus dokumentus, 
kad nacionalinės institucijos galėtų juos 
patikrinti:

8. Gamintojas ne trumpiau kaip 
penkerius metus po produkto pateikimo 
rinkai dienos saugo toliau nurodytus 
dokumentus, kad nacionalinės institucijos 
galėtų juos patikrinti:

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas laikotarpis yra per ilgas. Prasminga šį laikotarpį sutrumpinti iki penkerių metų.

Pakeitimas 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Pasiūlymas dėl reglamento
V a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PPO reikalavimus atitinkanti kadmio 
ribinė vertė tręšiamuosiuose produktuose

Laikoma, kad tręšiamųjų produktų 
gamintojas, kompetentingai institucijai 
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priimtinu būdu galintis įrodyti, kad 
vidutinis kadmio lygis jo CE ženklu 
pažymėtame rinkai pateiktame 
tręšiamajame produkte yra ne didesnis nei 
80 mg/1 kg P2O5 – kalbant apie jo 
tręšiamuosius produktus – atitinka 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkto 
reikalavimus, taikomus CE ženklu 
pažymėtiems jo tręšiamiesiems 
produktams, tiek, kiek tai susiję su 
pakategorėje PFK 1(C)(I)2(a) nurodyta 
kadmio ribine verte.

ES gamintojams kompetentinga 
institucija yra atitinkama valstybės narės, 
kurioje jie yra įsisteigę, institucija.

Ne ES gamintojams kompetentinga 
institucija yra Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration. It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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