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18.10.2017 A8-0270/388 

Amendement  388 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 B) – punt 3 – letter a – punt 2 – bolletje 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

  met ingang van [Publications Office, 

please insert the date of application of 

this Regulation]: 80 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 
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18.10.2017 A8-0270/389 

Amendement  389 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 B) – punt 3 – letter a – punt 2 – bolletje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications Office, 

please insert the date occurring three 

years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 
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18.10.2017 A8-0270/390 

Amendement  390 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 B) – punt 3 – letter a – punt 2 – bolletje 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date 

occurring twelve years after the date 

of application of this Regulation]: 

20 mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 
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18.10.2017 A8-0270/391 

Amendement  391 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 2 – letter a – punt 2 – bolletje 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of 

application of this Regulation]: 

80 mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 
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18.10.2017 A8-0270/392 

Amendement  392 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 2 – letter a – punt 2 – bolletje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date 

occurring three years after the 

date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), en 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 
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18.10.2017 A8-0270/393 

Amendement  393 

Edward Czesak, James Nicholson, Julie Girling, Daniel Dalton, Jadwiga Wiśniewska, 

Bolesław G. Piecha, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, Kosma 

Złotowski, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

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

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 2 – letter a – punt 2 – bolletje 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date 

occurring twelve years after the 

date of application of this 

Regulation]: 20 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het cadmiumgehalte moet in elke productfunctiecategorie hetzelfde zijn om zo een gelijk 

speelveld te waarborgen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een 

gemiddelde concentratie van 80 mg/kg voldoende is om een vermindering van de accumulatie 

van cadmium in de bodem te waarborgen. Het vaststellen van de grenswaarde op 80 mg is 

dus meer dan voldoende om ervoor te zorgen dat de risico's voor het milieu en de gezondheid 

worden verminderd. 

 

 


