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18.10.2017 A8-0270/373 

Ændringsforslag  373 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – punkt 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hvis det samlede indhold af 

phosphor (P) i det CE-mærkede 

gødningsprodukt er på mindst 

5 masseprocent phosphorpentoxid (P205)-

ækvivalent ("phosphatgødning"), 

 (a) skal det faktiske indhold af 

cadmium (Cd) i mg/kg phosphorpentoxid 

(P205) angives klart og tydeligt, og 

 b)  sætningen "lavt 

cadmiumindhold" eller lignende eller et 

logo med den pågældende meddelelse må 

kun forekomme, hvis cadmiumindholdet 

er 20 mg/kg phosphorpentoxid (P205) eller 

lavere. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Ændringsforslag  374 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Artikel 48 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Fra den [datoen for denne forordnings 

ikrafttræden] indtil den [xxx1a] kan 

medlemsstaterne vedtage nationale regler, 

der gennemfører de lavere grænseværdier 

for cadmium, som er fastsat i del II i 

bilag I, hvor det er begrundet, navnlig af 

grunde såsom beskyttelsen af 

folkesundheden eller miljøet. 

Medlemsstaterne giver Kommissionen 

meddelelse om sådanne foranstaltninger i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2015/1535 af 9. september 2015 om en 

informationsprocedure med hensyn til 

tekniske standarder og forskrifter samt 

forskrifter for informationssamfundets 

tjenester. 

 __________________ 

 1a Indsæt den dato, der endeligt vedtages 

for det laveste niveau. 

Or. en 

Begrundelse 

Ni medlemsstater har allerede vedtaget en lavere grænseværdi end 60 mg/kg for cadmium i 

deres nationale lovgivning. Det er ikke alene vigtigt, at medlemsstaterne kan fastholde 

sådanne lavere grænseværdier, indtil de også finder anvendelse på EU-plan, men også at det 

udtrykkeligt fastslås, at andre medlemsstater også kan vedtage lavere grænseværdier forud 
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for de datoer, der er fastsat i bilaget, for at tilskynde til en hurtig gennemførelse af 

grænseværdierne. Den samme tilgang blev vedtaget i forordning (EU) nr. 259/2012 om 

fosfater i vaske- og rengøringsmidler (for fosfater i maskinopvaskemidler). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Ændringsforslag  375 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 1 – punkt 3 

Forordning (EF) 1107/2009 

Artikel 3 – nr. 34 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

34. "biostimulans til planter": et produkt, 

der stimulerer planters 

næringsstofprocesser uafhængigt af 

produktets næringsstofindhold med det ene 

formål at forbedre et eller flere af følgende 

kendetegn ved planten: 

"biostimulans til planter": et produkt, der 

indeholder et hvilken som helst naturligt 

forekommende stof eller en hvilken som 

helst mikroorganisme, der stimulerer 

planters næringsstofprocesser uafhængigt 

af dets/dens næringsstofindhold, eller en 

hvilken som helst kombination af sådanne 

stoffer og/eller mikroorganismer med det 

ene formål at forbedre et eller flere af 

følgende kendetegn ved planten eller dens 

rhizosfære: 

Or. en 

Begrundelse 

Plantestimulerende midler bør være naturligt forekommende stoffer. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Ændringsforslag  376 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – punkt 8 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Hvis det er tilladt at anvende det 

CE-mærkede gødningsprodukt i økologisk 

landbrug i henhold til forordning (EF) 

nr. 834/2007, skal det angives på etiketten 

som "tilladt i økologisk landbrug i 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 834/2007". 

 CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke 

er egnede til økologisk landbrug i henhold 

til forordning (EF) nr. 834/2007, som har 

et kommercielt navn, der minder om 

angivelserne i artikel 23 forordning (EF) 

nr. 834/2007, og som kan vildlede den 

endelige bruger om deres anvendelse i 

økologisk landbrug, skal på deres etiket 

mærkes med "ikke tilladt i økologisk 

landbrug i henhold til forordning (EF) 

nr. 834/2007". 

Or. en 

Begrundelse 

Sådanne mærkningskrav er nødvendige, da økologiske landbrugere i flere tilfælde er blevet 

straffet, fordi de har anvendt gødningsprodukter med vildledende udtryk som f.eks. "bio" eller 

"øko", "eko" i deres kommercielle navne, som ikke er tilladt i økologisk landbrug. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Ændringsforslag  377 

Pascal Durand 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-mærkede gødningsprodukter 

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

Forslag til forordning 

Bilag II – del 2 – CMC 7 – punkt 1 – led 2 og tabel 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 er opført i nedenstående tabel: udgår 

Azotobacter spp.  

Mykorrhizasvampe   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Begrundelse 

Der findes mange andre arter og konsortier heraf, der allerede anvendes og er af interesse 

for landbrugere på nationalt plan. 

 

 


