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18.10.2017 A8-0270/373 

Ändringsförslag  373 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 2 – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 2a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. När halten totalfosfor (P) i den 

CE-märkta gödselprodukten motsvarar 

eller är mer än 5 viktprocent 

fosforpentoxid (P2O5) 

(fosforgödselmedel) 

 (a) ska den faktiska halten kadmium 

(Cd) i mg/kg fosforpentoxid (P205) vara 

tydligt angiven, och 

 b) uttrycket ”låg kadmiumhalt” eller 

liknande, eller en logotyp med det 

meddelandet, får endast förekomma om 

halten kadmium (Cd) motsvarar eller är 

lägre än 20 mg/kg fosforpentoxid (P205). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Ändringsförslag  374 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Artikel 48 – stycke 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Från [dagen då denna förordning träder i 

kraft] fram till [xxx1a] får 

medlemsstaterna anta nationella regler 

som införlivar de lägre gränsvärdena för 

kadmium såsom anges i del II i bilaga I, 

om det är motiverat, utifrån skäl såsom 

skyddet av folkhälsan eller miljön. 

Medlemsstaterna ska anmäla sådana 

åtgärder till kommissionen i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 

om ett informationsförfarande 

beträffande tekniska föreskrifter och 

beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster. 

 __________________ 

 1a Ange det datum då den lägsta nivån 

slutligen antas. 

Or. en 

Motivering 

Nio medlemsstater har redan antagit lägre gränsvärden än 60 mg/kg för kadmium i sina 

nationella lagstiftningar. Det är viktigt dels att dessa medlemsstater kan bibehålla dessa 

lägre gränsvärden fram till att dessa nivåer även tillämpas på EU-nivå, dels att andra 

medlemsstater uttryckligen får möjlighet att anta lägre gränsvärden före de datum som anges 

i bilagan, i syfte att främja en snabb tillämpning av gränsvärdena. Samma förfarande antogs i 
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förordning (EG) nr 259/2012 om fosfater i diskmedel (för fosfater i maskindiskmedel). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Ändringsförslag  375 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Artikel 46 – led 2 

Förordning (EG) nr 1107/2009 

Artikel 3 – punkt 34 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”34. ”En växtbiostimulant är en produkt 

som stimulerar växtnäringsprocesser 

oberoende av produktens näringsinnehåll 

uteslutande i syfte att förbättra en eller 

flera av följande egenskaper hos växten: 

”34.”En växtbiostimulant är en produkt 

som innehåller ett naturligt 

förekommande ämne eller mikroorganism 

som stimulerar växtnäringsprocesser 

oberoende av dess näringsinnehåll, eller en 

kombination av sådana ämnen och/eller 

mikroorganismer, uteslutande i syfte att 

förbättra en eller flera av följande 

egenskaper hos växten eller växtens 

rotzon: 

Or. en 

Motivering 

Växtbiostimulanter bör vara naturligt förekommande ämnen. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Ändringsförslag  376 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga III – del 1 – punkt 8a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. När den CE-märkta 

gödselprodukten får användas inom 

ekologiskt jordbruk i enlighet med 

förordning (EG) nr 834/2007 ska följande 

anges på etiketten: ”Får användas inom 

ekologiskt jordbruk i enlighet med 

förordning (EG) nr 834/2007”. 

 CE-märkta gödselprodukter som inte 

lämpar sig för ekologiskt jordbruk enligt 

förordning (EG) nr 834/2007 och som har 

en handelsbeteckning som påminner om 

termer som avses i artikel 23 i förordning 

(EG) nr 834/2007 som kan vilseleda 

slutanvändaren att tro att produkten får 

användas inom ekologiskt jordbruk ska 

märkas med följande på etiketten: ”Ej 

tillåten inom ekologiskt jordbruk enligt 

förordning (EG) nr 834/2007”. 

Or. en 

Motivering 

Dessa märkningskrav är nödvändiga med tanke på att det upprepade gånger hänt att 

ekologiska jordbrukare bestraffats på grund av att de använt gödselprodukter som inte är 

tillåtna i ekologiskt jordbruk, till följd av att handelsbeteckningarna för dessa produkter 

innehållit vilseledande begrepp som ”bio” eller ”eko”. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Ändringsförslag  377 

Pascal Durand 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga II – del II – KOMPONENTMATERIALKATEGORI 7 – strecksats 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 som förtecknas i följande tabell: utgår 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Motivering 

Det finns många andra arter och grupper av arter som redan används, och av nationellt 

intresse för jordbrukare. 

 

 


