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18.10.2017 A8-0270/396 

Poprawka  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(B) – punkt 3 – litera a – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

(2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pentatlenek difosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”): 

 Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of 

application of this Regulation] r.: 

60 mg/kg pięciotlenku fosforu 

(P2O5), 

 trzy lata po dniu rozpoczęcia 

stosowania niniejszego 

rozporządzenia: 60 mg/kg 

pentatlenku difosforu (P2O5), 

 Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring 

three years after the date of 

application of this Regulation] r.: 

40 mg/kg pentatlenku difosforu 

(P2O5), 

 

 Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring 

twelve years after the date of 

application of this Regulation] r.: 

20 mg/kg pentatlenku fosforu 

(P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Poprawka  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 1(C)(1) – punkt 2 – litera a – punkt 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pięciotlenek fosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”):  

(2) Jeżeli całkowita zawartość fosforu 

(P) w produkcie nawozowym z 

oznakowaniem CE jest równa lub większa 

niż 5 % (m/m) w przeliczeniu na 

pentatlenek difosforu (P2O5) („nawóz 

fosforowy”):  

- Od dnia [Publications Office, 

please insert the date of application of this 

Regulation] r.: 60 mg/kg pięciotlenku 

fosforu (P2O5), 

- trzy lata po dniu rozpoczęcia 

stosowania niniejszego rozporządzenia: 60 

mg/kg pentatlenku difosforu (P2O5), 

- Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring three 

years after the date of application of this 

Regulation] r.: 40 mg/kg pentatlenku 

difosforu (P2O5), 

 

- Od dnia [Publications office, 

please insert the date occurring twelve 

years after the date of application of this 

Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku 

fosforu (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Poprawka  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część II – PFC 2 – punkt 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Spełnione muszą być następujące 

parametry określone dla suchej masy: 

3. Spełnione muszą być następujące 

parametry określone dla suchej masy: 

 Minimalna liczba zobojętnienia: 15 

(ekwiwalent CaO) lub 9 

(ekwiwalent HO-) oraz 

 Minimalna liczba zobojętnienia: 15 

(ekwiwalent CaO) lub 9 

(ekwiwalent HO-) oraz 

 Minimalna reaktywność:  10 % 

lub 50 % po 6 miesiącach (próba 

inkubacyjna). 

 Minimalna reaktywność: 10 % lub 

50 % po 6 miesiącach (próba 

inkubacyjna) oraz 

  Minimalna wielkość ziarna: 70 % 

mniejsze niż 1 mm, z wyjątkiem 

wapna palonego, zgranulowanego 

środka wapnującego i kredy (tzn. 

70 % ziaren przechodzi przez sito o 

wymiarach oczek 1 mm) 

Or. en 

 

Uzasadnienie 

Od dziesięcioleci rozmiar ziarna jest bardzo ważnym i dobrze znanym parametrem jakości w 

całej Europie. Producenci i rolnicy mogą go łatwo i szybko mierzyć i kontrolować. Ponadto 

jest to ważny parametr umożliwiający równe rozprowadzanie na powierzchni gleby i w 

glebie. W obecnym rozporządzeniu UE dotyczącym środków nawozowych i w większości 

regulacji krajowych w tym zakresie, aby uzyskać dobre wyniki, minimalny rozmiar ziarna 

określa się następująco: 70 % mniejsze od 1 mm i 97 % mniejsze od 3,15 mm. W przypadku 
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wapna palonego, zgranulowanego środka wapnującego i kredy określenie minimalnego 

rozmiaru ziarna nie ma sensu. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Poprawka  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik III – część 2 – PFC 2 – akapit 2 – tiret 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

- granulometria wyrażona jako 

procent produktu przechodzącego przez 

określone sito; 

- granulometria wyrażona jako 

procent produktu przechodzącego przez 

sita o wymiarach oczek 1 mm i 3,15 mm; 

Or. enUzasadnienie  Odpowiednio do nowej poprawki dotyczącej minimalnego rozmiaru 

ziarna, a także w celu zapewnienia jakości materiału wapnującego oraz łatwiejszego 

porównania produktów i łatwiejszej kontroli właściwe jest ustalenie granulometrii ma 

poziomie 1 mm i 3,15 mm (procent ziaren przechodzących przez sita). Wniosek Komisji jest 

nieokreślony. Deklaracji nie można porównać (tytułem informacji: tolerancję w odniesieniu 

do wielkości ziaren określono już w załączniku III część 3 PFC 2). 

Corresponding with the new Amendment for minimum grain size to ensure the quality of the 

liming material and for an easier comparison of products and an easier control it is suitable 

to declare the granulometry at 1,0 mm and at 3,15 mm. (Percentage of grain size which pass 

through the sieves). The commission proposal is undetermined. The declaration could be not 

comparable. (for Information: Tolerance for grain size is already determined in Annex III – 

Part 3 PFC 2) 

 

 


