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18.10.2017 A8-0270/396 

Predlog spremembe  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del II – PFC 1(B) – odstavek 3 – točka a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) če ima gnojilni proizvod z oznako 

CE skupno vsebnost fosforja (P) v 

ekvivalentu 5 masnih odstotkov ali več 

fosforjevega pentoksida (P2O5) („fosfatno 

gnojilo“): 

(2) če ima gnojilni proizvod z oznako 

CE skupno vsebnost fosforja (P) v 

ekvivalentu 5 masnih odstotkov ali več 

fosforjevega pentoksida (P2O5) („fosfatno 

gnojilo“): 

 od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum začetka uporabe te 

uredbe]: 60 mg/kg fosforjevega 

pentoksida (P2O5), 

 od treh let po začetku uporabe te 

uredbe: 60 mg/kg fosforjevega 

pentoksida (P2O5), 

 od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum tri leta po začetku 

uporabe te uredbe]: 40 mg/kg 

fosforjevega pentoksida (P2O5), in 

 

 od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum dvanajst let po 

začetku uporabe te uredbe]: 20 

mg/kg fosforjevega pentoksida 

(P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Predlog spremembe  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del II – PFC 1(C)(I) – odstavek 2 – točka a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) če ima gnojilni proizvod z oznako 

CE skupno vsebnost fosforja (P) v 

ekvivalentu 5 masnih odstotkov ali več 

fosforjevega pentoksida (P2O5) („fosfatno 

gnojilo“):  

(2) če ima gnojilni proizvod z oznako 

CE skupno vsebnost fosforja (P) v 

ekvivalentu 5 masnih odstotkov ali več 

fosforjevega pentoksida (P2O5) („fosfatno 

gnojilo“):  

- od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum začetka uporabe te uredbe]: 

60 mg/kg fosforjevega pentoksida (P2O5), 

- od treh let po začetku uporabe te 

uredbe: 60 mg/kg fosforjevega pentoksida 

(P2O5), 

- od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum tri leta po začetku uporabe 

te uredbe]: 40 mg/kg fosforjevega 

pentoksida (P2O5), in 

 

- od [Urad za publikacije: prosimo, 

vstavite datum dvanajst let po začetku 

uporabe te uredbe]: 20 mg/kg fosforjevega 

pentoksida (P2O5), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Predlog spremembe  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga I – del II – PFC 2 – točka 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Upoštevajo se naslednji parametri, 

določeni za suho snov: 

3. Upoštevajo se naslednji parametri, 

določeni za suho snov: 

 najmanjša nevtralizacijska 

vrednost: 15 (enakovredno CaO) ali 

9 (enakovredno HO-) in 

 najmanjša nevtralizacijska 

vrednost: 15 (enakovredno CaO) ali 

9 (enakovredno HO-) in 

 najmanjša reaktivnost:  10 % 

ali 50 % po 6 mesecih (inkubacijski 

test). 

 najmanjša reaktivnost: 10 % ali 50 

% po 6 mesecih (inkubacijski test) 

in 

  najmanjša velikost zrna: 70 % < 

1 mm, razen za žgano apno, 

granulirano sredstvo za apnjenje 

in kredo (=70 % zrn mora preiti 

skozi sito z milimetrsko gostoto 

mreže) 

Or. en 

 

Obrazložitev 

Velikost zrna je že desetletja pomemben in dobro znan parameter kakovosti v celi Evropi. 

Proizvajalci in kmetje ga lahko enostavno merijo in nadzorujejo. Poleg tega je tudi 

pomemben parameter za enakomerno porazdelitev na in v tleh. V veljavni uredbi o gnojilih in 

v večini nacionalnih predpisov s tega področja je za doseganje razumnega učinka določena 

minimalna velikost zrna 70 % < 1,0 mm in 97 % < 3,15 mm. Minimalna velikost zrna ni 

razumna pri žganem apnu, granuliranem sredstvu za apnenje in kredi. 
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18.10.2017 A8-0270/399 

Predlog spremembe  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Gnojilni proizvodi z oznako CE 

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

Predlog uredbe 

Priloga III – del 2 – PFC 2 – alinea 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

- granulometrija, izražena v odstotkih 

proizvoda, ki gre skozi sito z določeno 

gostoto mreže; 

- granulometrija, izražena v odstotkih 

proizvoda, ki gre skozi sito z gostoto mreže 

1,0 mm in 3,15 mm; 

Or. en 

 

Obrazložitev 

Ustreza novemu predlogu spremembe o najmanjši velikosti zrn, da bi zagotovili kakovost 

sredstev za apnenje, za lažjo primerjavo produktov in za lažji nadzor. Zato je treba 

granulometrijo določiti na 1,0 mm in 3,15 mm (odstotek velikosti zrna, ki preide skozi sito). 

Predlog Komisije je nedoločen. Oznaka morda ne bi bila primerljiva. (v vednost: toleranca za 

velikost zrna je določena v Prilogi III – del 3 PFC 2). 

 

 


