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18.10.2017 A8-0270/396 

Amendement  396 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

namens de PPE-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 – lid 3 – letter a – punt 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) indien het bemestingsproduct met 

CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 

van 5 massaprocent fosforpentoxide (P2O5)-

equivalent of meer heeft 

("fosfaatmeststof"): 

(2) indien het bemestingsproduct met 

CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 

van 5 massaprocent fosforpentoxide (P2O5)-

equivalent of meer heeft 

("fosfaatmeststof"): 

 met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of 

application of this Regulation]: 60 

mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

 met ingang van 3 jaar na de datum 

van toepassing van deze 

verordening: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

 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 

 

 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/397 

Amendement  397 

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

Lope Fontagné, Philippe Juvin 

namens de PPE-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 – lid 2 – letter a – punt 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) indien het bemestingsproduct met 

CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 

van 5 massaprocent fosforpentoxide (P2O5)-

equivalent of meer heeft 

("fosfaatmeststof"):  

(2) indien het bemestingsproduct met 

CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 

van 5 massaprocent fosforpentoxide (P2O5)-

equivalent of meer heeft 

("fosfaatmeststof"):  

- met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

- met ingang van 3 jaar na de datum 

van toepassing van deze verordening: 60 

mg/kg fosforpentoxide (P2O5), 

- 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 

 

- 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), 

 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/398 

Amendement  398 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

namens de PPE-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 2 – punt 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Er moet worden voldaan aan de 

volgende parameters, zoals vastgesteld 

voor de droge stof: 

3. Er moet worden voldaan aan de 

volgende parameters, zoals vastgesteld 

voor de droge stof: 

 minimale neutraliserende waarde: 

15 (equivalent CaO) of 9 (equivalent 

HO-), en 

 minimale neutraliserende waarde: 

15 (equivalent CaO) of 9 (equivalent 

HO-), en 

 minimale reactiviteit:  10 % of 50 

% na 6 maanden (incubatietest). 

 minimale reactiviteit: 10 % of 50 % 

na 6 maanden (incubatietest), en 

  minimale korrelgrootte: 70 % < 1 

mm, uitgezonderd ongebluste kalk, 

gegranuleerde kalkmeststof en kalk 

(=70 % van de korrelgrootte mag 

door een zeef met een maaswijdte 

van 1 mm gaan) 

Or. en 

Motivering 

Korrelgrootte is al tientallen jaren een belangrijke en zeer bekende kwaliteitsparameter in 

heel Europa.  Producenten en landbouwers kunnen de korrelgrootte gemakkelijk en snel 

meten en controleren. Bovendien is het een belangrijke parameter voor een gelijke distributie 

op en in de bodem. In de huidige EU-meststoffenverordening en in de meeste nationale 

wetgevingsinstrumenten inzake meststoffen is de minimumkorrelgrootte bepaald op 70 % 

kleiner dan 1,0 mm en 97 % kleiner dan 3,15 mm, om een redelijk effect te bereiken. Voor 

gebluste kalk, gegranuleerde kalkmeststof en kalk is vaststelling van een minimale 

korrelgrootte niet redelijk.  
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18.10.2017 A8-0270/399 

Amendement  399 

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

White, Verónica Lope Fontagné 

namens de PPE-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 III – deel II – Productfunctiecategorie 2 – streepje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

- korrelgrootteverdeling, uitgedrukt 

als een percentage van het product dat door 

een zeef met een bepaalde maaswijdte 

gaat; 

- korrelgrootteverdeling, uitgedrukt 

als het percentage van het product dat door 

zeven met een maaswijdte van 1,0 mm en 

3,15 mm gaat; 

Or. enMotivering 

In verband met het amendement dat betrekking heeft op minimale korrelgrootte dat ten doel 

heeft om de kwaliteit van kalkmeststof te waarborgen en ervoor te zorgen dat producten 

gemakkelijker kunnen worden vergeleken en gemakkelijker kunnen worden gecontroleerd, is 

het passend om de korrelgrootteverdeling vast te stellen op 1,0 mm en 3,15 mm (het 

percentage van de korrelgrootte dat door de zeven gaat). Het Commissievoorstel is 

onvoldoende specifiek. Dit zou kunnen leiden tot een verklaring die vergelijking onmogelijk 

maakt (ter informatie: tolerantieregels voor korrelgrootte zijn reeds opgenomen in bijlage III 

- deel 3 productfunctiecategorie 2). 

 

 


