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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond

Bemestingsproducten worden gebruikt om planten te voeden en hun groei te bevorderen, 
vooral in de landbouw. Ze zijn in te delen in twee grote groepen: meststoffen, die nutriënten 
leveren voor planten, en andere producten, die voornamelijk bedoeld zijn om de plantengroei 
op andere manieren te bevorderen. In het licht van de groeiende wereldbevolking bieden 
meststoffen belangrijke voordelen, in het bijzonder doordat ze de gewasopbrengst verhogen. 
Toch zijn er ook uitdagingen verbonden aan het gebruik van meststoffen, bijvoorbeeld voor 
het milieu, de volksgezondheid en de voedselveiligheid.

Volgens ramingen van de Commissie genereert de sector van de bemestingsproducten 
jaarlijks een omzet van 20 tot 25 miljard euro en zorgt hij voor ongeveer 100 000 banen. 90 % 
van de bedrijven die in de sector actief zijn, zijn kmo's. Uit een in 2015 gepubliceerde interne 
studie bleek tevens dat meststoffen in de meeste lidstaten van de EU ongeveer 10 % van de 
kosten van landbouwers vertegenwoordigen, hoewel dat percentage in sommige landen 
oploopt tot wel 20 %, zoals in Ierland, of daalt tot 3,6 %, zoals in Malta.

Huidig juridisch kader

In de meststoffenverordening van 2003 (Verordening (EG) nr. 2003/2003) zijn verschillende 
soorten meststoffen gedefinieerd, die als "EG-meststoffen" zijn erkend en vrij mogen worden 
aangeboden op de EU-markt. Hoewel de huidige verordening verschillende soorten 
meststoffen behelst, zijn de huidige "EG-meststoffen" in wezen conventionele, minerale 
meststoffen die worden gewonnen uit primaire grondstoffen, soms via energie- en CO2-
intensieve productieprocessen. Bovendien bevat de verordening geen beperkingen ten aanzien 
van het gehalte zware metalen en andere contaminanten, zoals pathogenen en fysische 
onzuiverheden.

In maart 2016 kwam de Commissie in het kader van het Pakket circulaire economie met een 
wetgevingsvoorstel inzake bemestingsproducten. In dat voorstel komen uiteenlopende 
bemestingsproducten aan bod (ook die welke worden vervaardigd uit secundaire 
grondstoffen) en worden tevens grenswaarden vastgesteld voor de zware metalen en 
contaminanten die in bemestingsproducten worden aangetroffen.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie, aangezien het ervoor zorgt 
dat alle meststoffen op de interne markt mogen worden gebracht en het de beginselen van de 
circulaire economie in de praktijk brengt. De rapporteur is eveneens van mening dat het een 
grote stap in de goede richting is om alle soorten bemestingsproducten – en niet alleen de 
minerale – in overweging te nemen in de EU-regelgeving. Dat zal bijdragen aan een 
volledigere interne markt en zal de investeringen van kmo's in de circulaire economie 
ondersteunen en versterken.

Het is echter ook van cruciaal belang om realistische, haalbare streefdoelen vast te stellen, 
om ervoor te zorgen dat de grenswaarden en voorschriften ook daadwerkelijk kunnen worden 
nageleefd. Daarbij dient de prioriteit te worden gegeven aan de bescherming van de 
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gezondheid van mens en dier en van het milieu, afgewogen tegen de sociaaleconomische 
gevolgen die de getroffen maatregelen kunnen hebben. Voorts is het belangrijk om de 
voedselzekerheid te waarborgen en te verzekeren dat de voedselvoorziening aan de behoeften 
van de groeiende bevolking kan blijven voldoen. De nieuwe regels dienen een gedegen 
wetenschappelijke basis te hebben en te zijn gestoeld op robuuste risicobeoordelingen en niet 
alleen op het voorzorgsbeginsel. Dat zou tot ongerechtvaardigde beperkingen leiden en 
sommige producten ten onrechte verbannen van de interne markt. Tenzij er gedegen 
wetenschappelijke bewijzen bestaan om te concluderen dat producten risico's inhouden voor 
het milieu of de gezondheid van mens en dier, dienen er geen technisch onrealistische 
voorschriften te worden vastgesteld. Dat is de benadering die de rapporteur heeft gekozen ten 
aanzien van het voorstel, en meer in het bijzonder van contaminanten.

Een contaminant die bijzondere aandacht vereist, is cadmium (Cd). Cadmium is vooral 
aanwezig in minerale fosfaatmeststoffen en werpt specifieke problemen op aangezien het zich 
kan opstapelen in de bodem, kan worden overgedragen op levensmiddelen en nadelige 
gevolgen kan hebben voor de gezondheid, de biodiversiteit van de bodem en de kwaliteit van 
het grondwater – zonder dat het voordelen oplevert voor de planten. Het cadmiumgehalte van 
fosfaatmeststoffen is afhankelijk van het gebruikte natuurfosfaat, aangezien de stof aanwezig 
is in het natuurfosfaat en zelfs na het productieproces niet wordt vrijgegeven. Het 
cadmiumgehalte in natuurfosfaat varieert van minder dan 10 mg Cd/kg fosfor (P2O5) tot 
200 mg/kg, naargelang van waar het wordt gewonnen. In het Commissievoorstel is voorzien 
in een geleidelijke verlaging van het maximumgehalte voor metaalonzuiverheden van 60 mg 
Cd/kg P2O5 naar 40 mg Cd/kg na drie jaar en naar 20 mg Cd/kg na twaalf jaar. Dat zouden de 
striktste grenswaarden ter wereld zijn: Japan, Australië, Californië en Nieuw-Zeeland 
hanteren allemaal hogere grenswaarden voor Cd, terwijl er in de EU op dit moment geen 
grenswaarden gelden.

Bemestingsproducten in de EU worden geproduceerd volgens uiteenlopende gevestigde 
methoden, waarvan er vele volledig aansluiten op de beginselen van de circulaire economie. 
Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat deze productiemethoden kunnen worden 
behouden en dat er geen regels worden vastgesteld die ertegen indruisen.

De rapporteur is bovendien vastberaden om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor 
verschillende categorieën van meststoffen worden geharmoniseerd, opdat landbouwers over 
hoogwaardige producten en veel meer keuzevrijheid zouden kunnen beschikken.

Sommige meststoffen, die zijn aangemerkt als producten "voor tweeërlei gebruik", worden 
vervaardigd uit dezelfde chemische bestanddelen als gewasbeschermingsmiddelen. In het 
Commissievoorstel wordt niet verwezen naar deze producten, en dat dient te worden 
rechtgezet om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide categorieën, die verschillende 
eigenschappen hebben.

De Commissie stelt tevens voor om organische organisch-minerale meststoffen en 
biostimulanten vervaardigd uit dierlijke bijproducten uit te sluiten van het toepassingsgebied 
van de verordening. De enige dierlijke bijproducten die met een CE-markering in de handel 
zouden kunnen worden gebracht, zijn bijproducten die het zogeheten "eindpunt" hebben 
bereikt, om frauduleus gebruik van dierlijke bijproducten als diervoeder te voorkomen. 
Dierlijke bijproducten die het eindpunt nog niet hebben bereikt, moeten evenwel aan 
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bijzonder strikte voorschriften voldoen. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om dergelijke 
bijproducten op EU-niveau in de handel te brengen.

Naast deze problemen zijn er verschillende termen en definities die beter moeten worden 
afgestemd op de technologische vooruitgang, in het bijzonder met betrekking tot innovatieve 
producten, zoals biostimulanten.

Landbouwers en consumenten moeten ook duidelijkere informatie krijgen. Daartoe dienen de 
nutriënten die een bepaalde minerale meststof bevat, te worden vermeld en dienen de 
algemene etiketteringsvoorschriften in bijlage III te worden verbeterd. Op die manier zouden 
landbouwers en consumenten de meststoffen optimaal kunnen inzetten, waardoor de effecten 
van deze producten op het milieu zouden worden beperkt.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van voorschriften inzake het 
op de markt aanbieden van 
bemestingsproducten met CE-markering en 
tot wijziging van de Verordeningen (EG) 
nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

tot vaststelling van voorschriften inzake het 
op de markt aanbieden van 
bemestingsproducten met CE-markering en 
tot wijziging van de Verordeningen (EG) 
nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en 
Richtlijn 91/676/EEG

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Motivering

Het is essentieel dat er een koppeling wordt gemaakt tussen handel en gebruik van 
meststoffen, met andere woorden tussen deze verordening en de nitraatrichtlijn. Indien handel 
en gebruik volledig los staan van elkaar, dreigt deze verordening haar doel te missen. Het zou 
dan namelijk kunnen gebeuren dat lidstaten of regio’s via de reglementering op het gebruik 
van meststoffen verhinderen dat bepaalde meststoffen, bijvoorbeeld compost op basis van 
biologisch afval, in de praktijk worden gebruikt.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De voorwaarden voor het 
aanbieden van meststoffen op de interne 
markt werden gedeeltelijk geharmoniseerd 
door Verordening (EG) nr. 2003/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad15, die 
vrijwel uitsluitend betrekking heeft op 
meststoffen bestaande uit gedolven of 
chemisch vervaardigde, anorganische 
materialen. Er bestaat ook een noodzaak 
om voor bemesting gebruik te maken van 
gerecycleerde of organische materialen. 
Om een krachtige stimulans te bieden voor 
het verdere gebruik van meststoffen 
vervaardigd uit gerecycleerde of 
organische materialen, moeten 
geharmoniseerde voorwaarden worden 
vastgesteld voor het op de gehele interne 
markt aanbieden ervan. De reikwijdte van 
de harmonisatie moet daarom worden 
uitgebreid tot gerecycleerde en organische 
materialen.

(1) De voorwaarden voor het 
aanbieden van meststoffen op de interne 
markt werden gedeeltelijk geharmoniseerd 
door Verordening (EG) nr. 2003/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad15, die 
vrijwel uitsluitend betrekking heeft op 
meststoffen bestaande uit gedolven of 
chemisch vervaardigde, anorganische 
materialen. Er bestaat ook een noodzaak 
om voor bemesting gebruik te maken van 
gerecycleerde of organische materialen. 
Om een krachtige stimulans te bieden voor 
het verdere gebruik van meststoffen 
vervaardigd uit gerecycleerde of 
organische materialen, moeten 
geharmoniseerde voorwaarden worden 
vastgesteld voor het op de gehele interne 
markt aanbieden ervan. De bevordering 
van meer gebruik van gerecycleerde 
nutriënten zou kunnen bijdragen tot de 
circulaire economie en een 
hulpbronnenefficiënter gebruik van alle 
nutriënten mogelijk maken, en zou de 
Unie tegelijkertijd minder afhankelijk 
maken van nutriënten uit derde landen.
De reikwijdte van de harmonisatie moet 
daarom worden uitgebreid tot 
gerecycleerde en organische materialen.

__________________ __________________

15 Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 
304 van 21.11.2003, blz. 1).

15 Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
oktober 2003 inzake meststoffen (PB L 
304 van 21.11.2003, blz. 1).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Deze verordening dient de 
doelstellingen van de circulaire economie 
te ondersteunen, mits tegelijkertijd ook de 
voorzieningszekerheid van uiterst 
doeltreffende bemestingsproducten aan 
landbouwers wordt gegarandeerd. De 
Commissie dient op … [OJ please insert 
the date: five years after its entry into 
force] bij het Europees Parlement en de 
Raad een verslag in te dienen waarin de 
balans wordt opgemaakt van de 
toepassing van deze verordening.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Contaminanten in 
bemestingsproducten met CE-markering, 
zoals cadmium, zijn mogelijk een risico 
voor de gezondheid van mens en dier en 
voor het milieu, aangezien zij zich 
opstapelen in het milieu en in de 
voedselketen terechtkomen. Het gehalte 
aan contaminanten in dergelijke producten 
moet derhalve worden beperkt. Verder 
moeten onzuiverheden in van bioafval 
afgeleide bemestingsproducten met CE-
markering, in het bijzonder polymeren, 
maar ook metaal en glas, worden 
voorkomen of beperkt voor zover dat 
technisch mogelijk is door middel van 
opsporing van dergelijke onzuiverheden in 
gescheiden ingezameld bioafval voor het 
wordt verwerkt.

(8) Contaminanten in 
bemestingsproducten met CE-markering, 
zoals cadmium, zijn een risico voor de 
gezondheid van mens en dier en voor het 
milieu, aangezien zij zich opstapelen in het 
milieu en in de voedselketen terechtkomen. 
Verschillende lidstaten schrijven reeds 
contaminantenwaarden voor cadmium 
voor wegens het risico van cadmium voor 
de gezondheid van mens en dier en voor 
het milieu. Het gehalte aan contaminanten 
in dergelijke producten moet derhalve 
worden beperkt. Verder moeten 
onzuiverheden in van bioafval afgeleide 
bemestingsproducten met CE-markering, 
in het bijzonder polymeren, maar ook 
metaal en glas, worden voorkomen of 
beperkt voor zover dat technisch mogelijk 
is door middel van opsporing van 
dergelijke onzuiverheden in gescheiden 
ingezameld bioafval voor het wordt 
verwerkt.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Lidstaten die reeds strengere 
nationale grenswaarden voor cadmium in 
meststoffen hebben ingevoerd, zouden die 
grenswaarden moeten kunnen behouden 
totdat de rest van de Unie een 
gelijkwaardig ambitieniveau bereikt. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) In de hele Unie zou een verplichte 
etikettering voor het cadmiumgehalte in 
bemestingsproducten met CE-markering 
moeten worden ingevoerd waarmee de 
werkelijke hoeveelheid cadmium (Cd) in 
mg/kg fosforpentoxide (P2O5) wordt 
aangegeven. Deze etikettering zou de 
vorm kunnen krijgen van een duidelijk 
zichtbaar etiket met kleurcode op het 
product, zodat voor de gebruikers direct 
zichtbaar is of zij een product met een 
hoger of lager cadmiumgehalte 
gebruiken. Het zou mogelijk moeten zijn 
om speciale aanduidingen te gebruiken 
voor bemestingsproducten met een 
werkelijk cadmiumgehalte dat lager is of 
gelijk aan 20 mg/kg fosforpentoxide 
(P2O5).
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om gebruik te maken van 
de technische vooruitgang betreffende het 
potentiële gebruik van dierlijke 
bijproducten, zou de desbetreffende 
bestanddelencategorie onverwijld moeten 
worden uitgebreid door meer dierlijke 
bijproducten op te nemen. Deze 
uitgebreide bestanddelencategorie zou 
meer mogelijkheden en rechtszekerheid 
kunnen helpen scheppen voor 
producenten en bedrijven door het 
potentieel te ontsluiten om beter gebruik 
te maken van nutriënten uit dierlijke 
bijproducten zoals dierlijke mest. Dit 
betekent dat aan de Commissie de 
bevoegdheid moet worden overgedragen 
om overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen met betrekking tot de 
onverwijlde toevoeging van bepaalde 
dierlijke bijproducten aan specifieke 
bestanddelencategorieën.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Voor dierlijke bijproducten 
die reeds op grote schaal in de lidstaten 
worden gebruikt voor de productie van 
meststoffen, zoals bewerkte dierlijke mest, 
dient het eindpunt onverwijld te worden 
bepaald, en uiterlijk op ... [OJ please 
insert the date: six months after the date 
of entry into force of this Regulation].
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er is vastgesteld dat er op de markt 
een vraag bestaat om bepaalde afvalstoffen 
die nuttig zijn toegepast in de zin van 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad20 als 
bemestingsproduct te gebruiken. Om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van die 
producten niet leidt tot over het geheel 
genomen ongunstige effecten op het milieu 
of de menselijke gezondheid, zijn 
bovendien bepaalde eisen noodzakelijk 
voor de afvalstoffen die als input worden 
gebruikt in de nuttige toepassing, voor de 
verwerkingsprocessen en -technieken, en 
voor de bemestingsproducten die het 
resultaat zijn van de nuttige toepassing. 
Wat bemestingsproducten met CE-
markering betreft, moeten die eisen in deze 
verordening worden vastgesteld. Vanaf het 
moment waarop aan alle eisen van deze 
verordening wordt voldaan, mogen die 
producten dus niet meer als afvalstoffen in 
de zin van Richtlijn 2008/98/EG worden 
beschouwd.

(13) Er is vastgesteld dat er op de markt 
een vraag bestaat om bepaalde 
afvalstoffen, zoals struviet, biochar en uit 
as verkregen producten, die nuttig zijn 
toegepast in de zin van Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad20 als bemestingsproduct te 
gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het 
gebruik van die producten niet leidt tot 
over het geheel genomen ongunstige
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid, zijn bovendien bepaalde eisen 
noodzakelijk voor de afvalstoffen die als 
input worden gebruikt in de nuttige 
toepassing, voor de verwerkingsprocessen 
en -technieken, en voor de 
bemestingsproducten die het resultaat zijn 
van de nuttige toepassing. Wat 
bemestingsproducten met CE-markering 
betreft, moeten die eisen in deze 
verordening worden vastgesteld. Vanaf het 
moment waarop aan alle eisen van deze 
verordening wordt voldaan, mogen die 
producten dus niet meer als afvalstoffen in 
de zin van Richtlijn 2008/98/EG worden 
beschouwd. Om de technische 
ontwikkelingen te kunnen benutten en de 
innovatie op het vlak van het nuttige 
gebruik van waardevolle afvalstromen 
verder te stimuleren, zou de Commissie 
moeten worden gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
vast te stellen met het doel de 
desbetreffende bestanddelencategorieën 
toe te voegen of uit te breiden om meer 
afvalstoffen op te nemen die in 
aanmerking komen voor gebruik in de 
productie van bemestingsproducten met 
CE-markering, zoals struviet, biochar en 
uit as verkregen producten. De 
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verwerkingsvoorschriften moeten 
onmiddellijk na de inwerkingtreding van 
deze verordening op passende wijze 
worden beoordeeld en vastgesteld.

__________________ __________________

20 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 
312 van 22.11.2008, blz. 3).

20 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 november 
2008 betreffende afvalstoffen en tot 
intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 
312 van 22.11.2008, blz. 3).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bepaalde stoffen, mengsels en 
micro-organismen, gewoonlijk aangeduid 
als biostimulanten voor planten, zijn geen
nutriënten als zodanig, maar stimuleren 
wel de voedingsprocessen van planten. 
Wanneer dergelijke producten als enige 
doel hebben het gebruik van nutriënten 
door de plant efficiënter te maken of de 
tolerantie voor abiotische stress of de 
kenmerken in verband met de kwaliteit van 
het gewas te verbeteren, hebben zij in 
wezen meer gemeen met 
bemestingsproducten dan met de meeste 
categorieën gewasbeschermingsmiddelen.
Die producten moeten derhalve in 
aanmerking komen voor CE-markering 
op grond van deze verordening en 
uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad21. Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 moet daarom 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(15) Bepaalde stoffen, micro-
organismen en mengsels daarvan, 
gewoonlijk aangeduid als biostimulanten 
voor planten, zijn niet noodzakelijk
nutriënten maar stimuleren wel de 
algemene groeikracht en 
voedingsprocessen van planten. Wanneer 
dergelijke producten als enige doel hebben 
het gebruik van nutriënten door de plant 
efficiënter te maken, de beschikbaarheid 
van nutriënten te vergroten, de tolerantie 
voor abiotische stress, de kenmerken in 
verband met de kwaliteit van planten of de 
afbraak van organische 
bodembestanddelen te verbeteren of de 
beschikbaarheid van in de bodem of de 
rizosfeer opgeslagen nutriënten, dan wel 
de opbrengst, te vergroten, hebben zij in 
wezen meer gemeen met 
bemestingsproducten dan met de meeste 
categorieën gewasbeschermingsmiddelen. 
Die producten moeten derhalve in 
aanmerking komen voor CE-markering op 
grond van deze verordening en uitgesloten 
worden van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad21. 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet 
daarom dienovereenkomstig worden 
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gewijzigd. 

_________________ _________________

21 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

21 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad 
(PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening mag geen 
beletsel vormen voor de toepassing van 
bestaande wetgeving van de Unie 
betreffende aspecten van de bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu waarop deze verordening geen 
betrekking heeft. Deze verordening moet 
derhalve van toepassing zijn behoudens 
Richtlijn 86/278/EEG van de Raad22, 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad23, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad24, 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad25, 
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie26, Richtlijn 2000/29/EG van de 
Raad27, Verordening (EU) nr. 98/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad28 en
Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad29.

(17) Deze verordening mag geen 
beletsel vormen voor de toepassing van 
bestaande wetgeving van de Unie 
betreffende aspecten van de bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu waarop deze verordening geen 
betrekking heeft. Deze verordening moet 
derhalve van toepassing zijn behoudens 
Richtlijn 86/278/EEG van de Raad22, 
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad22 bis, 
Richtlijn 2000/60/EG van de Raad22 ter, 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad23, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad24, 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad25, 
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie26, Richtlijn 2000/29/EG van de 
Raad27, Verordening (EU) nr. 98/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad28,
Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad29 en 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad29 bis.

__________________ __________________

22 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende de bescherming 
van het milieu, in het bijzonder de bodem, 
bij het gebruik van zuiveringsslib in de 

22 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende de bescherming 
van het milieu, in het bijzonder de bodem, 
bij het gebruik van zuiveringsslib in de 
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landbouw (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6). landbouw (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6).

22 bis Richtlijn 91/676/EEG van de Raad 
van 12 december 1991 inzake de 
bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (PB L 375 van 
31.12.1991, blz. 1).

22 ter Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 
22.12.2000, blz. 1).

23 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk (PB L 183 van 
29.6.1989, blz. 1).

23 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk (PB L 183 van 
29.6.1989, blz. 1).

24 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) (PB L 396 van 
30.12.2006, blz. 1).

24 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) (PB L 396 van 
30.12.2006, blz. 1).

25 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 
1).

25 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 
1).

26 Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, 
blz. 5).

26 Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in 
levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, 
blz. 5).

27 Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 
mei 2000 betreffende de beschermende 
maatregelen tegen het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van voor 
planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen (PB L 169 van 

27 Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 
mei 2000 betreffende de beschermende 
maatregelen tegen het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van voor 
planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen (PB L 169 van 
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10.7.2000, blz. 1). 10.7.2000, blz. 1).

28 Verordening (EU) nr. 98/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2013 over het op de markt brengen 
en het gebruik van precursoren voor 
explosieven (PB L 39 van 9.2.2013, blz. 1).

28 Verordening (EU) nr. 98/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
januari 2013 over het op de markt brengen 
en het gebruik van precursoren voor 
explosieven (PB L 39 van 9.2.2013, blz. 1).

29 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

29 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
oktober 2014 betreffende de preventie en 
beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

29 bis Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad van 28 juni 2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering 
van biologische producten, PB L 189 van 
20.7.2007, blz. 1.

Motivering

De meststoffenverordening heeft uitsluitend ten doel de werking van de interne markt te 
garanderen en de voorwaarden voor het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met 
CE-markering die op de interne markt verhandeld kunnen worden gedeeltelijk te 
harmoniseren. De nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en Verordening (EG) 
nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 
producten dienen buiten het toepassingsgebied van de verordening inzake het op de markt 
aanbieden van bemestingsproducten te vallen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Op het gebied van recycling van 
afvalstoffen wordt veelbelovende 
technische vooruitgang geboekt, 
bijvoorbeeld recycling van fosfor uit 
zuiveringsslib en de productie van 
bemestingsproducten op basis van dierlijke 
bijproducten, zoals biochar. Wanneer de 
productieprocessen wetenschappelijk zijn 
geanalyseerd en er op Unie-niveau 
procesvoorschriften zijn vastgesteld, 
moeten producten die dergelijke materialen 
bevatten of eruit bestaan zonder onnodige 

(55) Op het gebied van recycling van 
afvalstoffen wordt veelbelovende 
technische vooruitgang geboekt, 
bijvoorbeeld recycling van fosfor uit 
zuiveringsslib, met name struviet, de 
productie van bemestingsproducten op 
basis van dierlijke bijproducten, zoals 
biochar, en de nuttige toepassing van 
fosfor na verbranding, met name uit as 
verkregen producten. Dergelijke 
producten zijn reeds toegestaan uit hoofde 
van de nationale wetgeving van 
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vertraging toegang krijgen tot de interne 
markt. Daartoe moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ter bepaling van bredere of bijkomende 
categorieën bemestingsproducten met CE-
markering of bestanddelen die in 
aanmerking komen om voor de productie 
van die producten te worden gebruikt. 
Voor dierlijke bijproducten mogen de 
bestanddelencategorieën slechts worden 
uitgebreid of mogen er slechts 
bestanddelencategorieën worden 
toegevoegd indien een eindpunt in de 
productieketen is vastgesteld 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009, 
aangezien dierlijke bijproducten waarvoor 
geen eindpunt is vastgesteld in alle 
gevallen van het toepassingsgebied van 
deze verordening zijn uitgesloten.

verschillende lidstaten. Wanneer de 
productieprocessen wetenschappelijk zijn 
geanalyseerd en er op Unie-niveau 
procesvoorschriften zijn vastgesteld, 
moeten producten die dergelijke materialen 
bevatten of eruit bestaan onverwijld
toegang krijgen tot de interne markt. 
Daartoe moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 VWEU
handelingen vast te stellen ter bepaling van 
bredere of bijkomende categorieën 
bemestingsproducten met CE-markering of 
bestanddelen die in aanmerking komen om 
voor de productie van die producten te 
worden gebruikt. Met name dient er 
onverwijld na de inwerkingtreding van 
deze verordening een gedelegeerde 
handeling te worden vastgesteld waarmee 
struviet, biochar en uit as verkregen 
producten worden toegevoegd aan de 
bestanddelencategorieën. Voor dierlijke 
bijproducten mogen de 
bestanddelencategorieën slechts worden 
uitgebreid of mogen er slechts 
bestanddelencategorieën worden 
toegevoegd indien een eindpunt in de 
productieketen is vastgesteld 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Bovendien moet het mogelijk zijn 
om onmiddellijk te reageren op nieuwe 
bevindingen betreffende de voorwaarden 
waaronder bemestingsproducten met CE-
markering voldoende doeltreffend zijn en 
op nieuwe risicobeoordelingen betreffende 
de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, de veiligheid of het milieu. 
Daartoe moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 

(56) Bovendien moet het mogelijk zijn 
om onmiddellijk te reageren op nieuwe 
bevindingen betreffende de voorwaarden 
waaronder bemestingsproducten met CE-
markering voldoende doeltreffend zijn en 
op nieuwe risicobeoordelingen betreffende 
de gezondheid van mensen, dieren of 
planten, de veiligheid of het milieu, met 
inachtneming van de beoordelingen die 
zijn gemaakt door of in samenwerking 
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overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen om de 
eisen voor de verschillende categorieën 
bemestingsproducten met CE-markering te 
wijzigen.

met de autoriteiten in de lidstaten. Daartoe 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen om de eisen voor de 
verschillende categorieën 
bemestingsproducten met CE-markering te 
wijzigen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Er moet worden bepaald 
dat producten die in het kader van de 
wederzijdse erkenning overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 764/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad1 bis in de 
handel zijn gebracht, verder gebruikt 
mogen worden.

__________________

1 bis Verordening (EG) nr. 764/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 9 
juli 2008 tot vaststelling van procedures 
voor de toepassing van bepaalde nationale 
technische voorschriften op goederen die 
in een andere lidstaat rechtmatig in de 
handel zijn gebracht, en tot intrekking 
van Beschikking nr. 3052/95/EG (PB L
218 van 13.8.2008, blz. 21).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Richtlijn 91/676/EEG;

Motivering

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
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market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) Richtlijn 2000/60/EG;

Motivering

De meststoffenverordening heeft uitsluitend ten doel de werking van de interne markt te 
garanderen en de voorwaarden voor het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met 
CE-markering die op de interne markt verhandeld kunnen worden gedeeltelijk te 
harmoniseren. De kaderrichtlijn water inzake water van goede kwaliteit in Europa 
(2000/60/EG) moet buiten het toepassingsgebied van deze verordening inzake het op de markt 
aanbieden van bemestingsproducten vallen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) Verordening (EG) nr. 834/2007

Motivering

Het is belangrijk om in het toepassingsgebied van de verordening inzake het op de markt 
aanbieden van bemestingsproducten de biologische landbouw met zijn bijzondere kenmerken 
te erkennen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) een stof die of een mengsel, micro-
organisme of elk ander materiaal dat, als 
zodanig of gemend met een ander 
materiaal, wordt aangebracht of bestemd is 
om te worden aangebracht op planten of 
hun rizosfeer om de planten nutriënten te 
verschaffen of hun voedingsefficiëntie te 
verbeteren;

1) een stof die of een mengsel, micro-
organisme of elk ander materiaal dat, als 
zodanig of gemengd met een ander 
materiaal, wordt aangebracht of bestemd is 
om te worden aangebracht op schimmels 
of hun mycosfeer of op planten in elke 
groeifase, met inbegrip van zaad, en/of 
hun rizosfeer, met het doel planten of 
schimmels nutriënten te verschaffen of hun 
fysieke of biologische 
groeiomstandigheden of hun algemene 
groeikracht, opbrengst en kwaliteit te 
verbeteren door hun voedingsefficiëntie te 
verhogen, onder meer door het vermogen 
van de plant om nutriënten op te nemen 
uit de fyllosfeer te vergroten (met 
uitzondering van 
gewasbeschermingsmiddelen zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
1107/2009); 

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen het op de markt 
aanbieden van bemestingsproducten met 
CE-markering die voldoen aan deze 
verordening niet belemmeren.

De lidstaten mogen het op de markt 
aanbieden van bemestingsproducten met 
CE-markering die aan deze verordening 
voldoen noch op grond van de 
samenstelling of markering ervan noch op 
grond van andere bepalingen van deze 
verordening belemmeren. Met betrekking 
tot het gebruik van bemestingsproducten 
met CE-markering kunnen de lidstaten 
nationale bepalingen ter bescherming van 
de menselijke gezondheid en het milieu 
handhaven of vaststellen. Die bepalingen 
mogen echter geen wijzigingen vereisen 
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van bemestingsproducten die over een 
CE-markering beschikken en in 
overeenstemming zijn met deze 
verordening. Evenmin mogen de 
bepalingen een wijziging behelzen van de 
voorwaarden voor het op de markt 
aanbieden van die producten.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert 
gelijktijdig met de publicatie van deze 
verordening in het Publicatieblad van de 
Europese Unie een document met 
richtsnoeren waarin zij fabrikanten en 
markttoezichtautoriteiten duidelijkheid 
geeft over hoe het etiket eruit dient te zien, 
geïllustreerd met voorbeelden. In deze 
richtsnoeren wordt ook andere relevante 
informatie in de zin van deel I, punt 2, 
onder d), van bijlage III gespecificeerd.

Motivering

Om de landbouwers duidelijke informatie te geven en onjuiste toepassingen van meststoffen 
met negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen, dient de Europese Commissie in een 
document met richtsnoeren concrete voorschriften en visuele aspecten van de etiketten voor 
kunstmeststoffen te verstrekken.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Fabrikanten verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het bemestingsproduct 
met CE-markering met deze verordening 

9. Fabrikanten verstrekken op verzoek 
van een bevoegde nationale autoriteit aan 
deze autoriteit op papier of elektronisch 
alle benodigde informatie en documentatie 
om de conformiteit van het 
bemestingsproduct met CE-markering met 
deze verordening aan te tonen, in een taal 
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aan te tonen, in een taal die deze autoriteit 
gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan eventuele maatregelen 
waarmee de risico's van de door hen in de 
handel gebrachte bemestingsproducten met 
CE-markering worden weggenomen.

die deze autoriteit gemakkelijk kan 
begrijpen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan eventuele 
maatregelen waarmee de risico's van de 
door hen in de handel gebrachte 
bemestingsproducten met CE-markering 
worden weggenomen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 10 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) enkelvoudige of samengestelde 
vaste anorganische
macronutriëntenmeststoffen op basis van 
ammoniumnitraat en met een hoog 
stikstofgehalte, zoals in bijlage I 
beschreven in productfunctiecategorie 1 C) 
I) a) i-ii) A);

a) enkelvoudige of samengestelde 
vaste minerale macronutriëntenmeststoffen 
op basis van ammoniumnitraat en met een 
hoog stikstofgehalte, zoals in bijlage I 
beschreven in productfunctiecategorie 1 C) 
I) a) i-ii) A);

(Deze wijziging van "anorganische 
meststof" in "minerale meststof" is van 
toepassing op de gehele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een bevoegde nationale autoriteit, 
wanneer deze een met redenen omkleed 
verzoek daartoe indient, alle benodigde 
informatie en documentatie verstrekken om 
de conformiteit van een bemestingsproduct 
met CE-markering aan te tonen;

b) een bevoegde nationale autoriteit, 
wanneer deze een verzoek daartoe indient, 
alle benodigde informatie en documentatie 
verstrekken om de conformiteit van een 
bemestingsproduct met CE-markering aan 
te tonen;
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs verstrekken op een 
met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van een bemestingsproduct 
met CE-markering aan te tonen. Op 
verzoek van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan eventuele maatregelen 
waarmee de risico's van de door hen op de 
markt aangeboden bemestingsproducten 
met CE-markering worden weggenomen.

5. Distributeurs verstrekken op 
verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit aan deze autoriteit op papier of 
elektronisch alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van een 
bemestingsproduct met CE-markering aan 
te tonen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan eventuele 
maatregelen waarmee de risico's van de 
door hen op de markt aangeboden 
bemestingsproducten met CE-markering 
worden weggenomen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering dat een handeling van nuttige 
toepassing heeft ondergaan en dat voldoet 
aan de eisen van deze verordening, wordt 
geacht te voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG 
en wordt derhalve geacht niet langer afval 
te zijn.

1. Wanneer een materiaal dat afval 
was een handeling van nuttige toepassing 
overeenkomstig deze verordening heeft 
ondergaan, en een conform 
bemestingsproduct met CE-markering dit 
materiaal bevat of eruit bestaat, wordt dat 
materiaal geacht te voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 6, lid 1, van 
Richtlijn 2008/98/EG en wordt het
derhalve geacht niet langer afval te zijn
vanaf het moment waarop de EU-
conformiteitsverklaring wordt opgesteld.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het 
ontwerp, de vervaardiging, de levering of 
het gebruik van de door haar beoordeelde 
bemestingsproducten met CE-markering, 
kan als een dergelijke instantie worden 
beschouwd op voorwaarde dat haar 
onafhankelijkheid en de afwezigheid van 
belangenconflicten worden aangetoond.

Een instantie die lid is van een organisatie 
van ondernemers en/of van een 
vakorganisatie die ondernemingen 
vertegenwoordigt die betrokken zijn bij het 
ontwerp, de vervaardiging, de levering of 
het gebruik van de door haar beoordeelde 
bemestingsproducten met CE-markering, 
kan niet als een dergelijke instantie worden 
beschouwd.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht, wordt gewaarborgd.

De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht, wordt gewaarborgd. Er wordt 
voorzien in passende bescherming van 
werknemers die inbreuken melden die 
binnen de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
hebben plaatsgevonden, tegen op zijn 
minst vergelding, discriminatie of andere 
vormen van oneerlijke behandeling.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aangemelde instanties verstrekken 
de andere uit hoofde van deze verordening 
aangemelde instanties die soortgelijke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor 
dezelfde bemestingsproducten met CE-

2. Onverminderd bestaande EU-
voorschriften inzake 
gegevensbescherming en de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie 
en de bescherming van tests en studies die 
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markering verrichten, relevante informatie 
over negatieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op 
verzoek ook over positieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten.

voor conformiteitsbeoordelingen worden 
ingediend, verstrekken aangemelde 
instanties de andere uit hoofde van deze 
verordening aangemelde instanties die 
soortgelijke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor 
dezelfde bemestingsproducten met CE-
markering verrichten, relevante informatie 
over negatieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten, en op 
verzoek ook over positieve 
conformiteitsbeoordelingsresultaten.

Motivering

Zonder deze toevoeging veronderstelt artikel 33, lid 2, dat de aangemelde instanties de 
gegevens van de aanvragers onbeperkt onder elkaar mogen delen, hetgeen de 
gegevensbescherming in het gedrang zou kunnen brengen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen om deze aan de 
technische vooruitgang aan te passen en de 
toegang tot de interne markt en het vrije 
verkeer te vergemakkelijken voor nieuwe 
bemestingsproducten met CE-markering

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen om deze aan de 
technische vooruitgang aan te passen, in 
het bijzonder voor wat betreft de productie 
van meststoffen van dierlijke bijproducten 
en producten die zijn verkregen uit de 
nuttige toepassing van afval of die door 
fabrikanten worden gebruikt als 
bijproducten of nevenproducten van 
andere industriële en/of 
landbouwprocessen, evenals 
gerecycleerde producten, rekening 
houdend met de producten en materialen 
die reeds zijn toegestaan in de lidstaten,
en de toegang tot de interne markt en het 
vrije verkeer te vergemakkelijken voor 
nieuwe bemestingsproducten met CE-
markering:
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) waarin waarschijnlijk aanzienlijk 
zal worden gehandeld op de interne markt, 
en

a) die het potentieel hebben om op de 
interne markt te worden verhandeld, en 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid  1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverwijld na de inwerkingtreding 
van deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een gedelegeerde 
handeling vast om de in bijlage II 
opgesomde bestanddelencategorieën te 
wijzigen teneinde met name dierlijke 
bijproducten, struviet, biochar en uit as 
verkregen producten toe te voegen aan die 
bestanddelencategorieën, en om de 
vereisten vast te stellen voor het opnemen 
van deze producten in die categorieën.  De 
Commissie houdt daarbij specifiek 
rekening met de technologische 
vooruitgang op het gebied van hergebruik 
van nutriënten.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Per [OJ please insert the date: six 
months after the date of publication of 
this Regulation] stelt de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een gedelegeerde 
handeling vast om bijlage II te wijzigen 
teneinde de eindpunten in de 
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productieketen op te nemen die zijn 
bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 met betrekking tot de in 
bestanddelencategorie 11 van deze 
verordening genoemde dierlijke 
bijproducten.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam van het micro-organisme; a) de naam van het micro-organisme, 
tot op het niveau van de stam;

Motivering

Verschillende stammen van dezelfde soort kunnen sterk verschillende eigenschappen hebben.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het taxonomische verband met 
soorten micro-organismen die voldoen aan 
de vereisten voor een gekwalificeerd 
vermoeden van veiligheid (Qualified 
Presumption of Safety) zoals bepaald door 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie) het taxonomische verband met 
soorten micro-organismen die voldoen aan 
de vereisten voor een gekwalificeerd 
vermoeden van veiligheid (Qualified 
Presumption of Safety) zoals bepaald door 
de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid  2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie is bevoegd om in 



PE597.640v02-00 26/69 AD\1126962NL.docx

NL

overeenstemming met artikel 43 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van 
voorschriften voor de 
veiligheidsbeoordeling van nieuwe micro-
organismen met het oog op de toepassing 
van lid 2. De eerste van die gedelegeerde 
handelingen wordt uiterlijk … [OJ please 
insert the date: one year after the entry 
into force of this Regulation] aan het 
Europees Parlement en de Raad 
voorgelegd.

Motivering

Er is veel innovatie en ontwikkeling mogelijk voor het gebruik van micro-organismen in 
bemestingsproducten. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat deze verordening de 
innovatie en ontwikkeling op dit vlak zoveel mogelijk bevordert. De vergemakkelijking van de 
opname van meer micro-organismen in deze verordening is wat dit betreft een belangrijke 
stap.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid  4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wat deel II van bijlage I betreft 
sluit de bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen 
overeenkomstig de leden 1 en 4 
aanpassingen van de daarin bepaalde 
grenswaarden voor contaminanten uit, 
tenzij er nieuwe grenswaarden voor 
contaminanten nodig zijn als gevolg van 
de toevoeging van nieuwe bestanddelen 
aan bijlage II. Als er nieuwe 
grenswaarden voor contaminanten 
worden vastgesteld, zijn die waarden 
alleen van toepassing op de nieuwe, 
toegevoegde bestanddelen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie herziet deel II van 
bijlage I per … [OJ please insert the date: 
ten years after the entry into force of this 
Regulation] of indien er nieuwe relevante 
wetenschappelijke gegevens beschikbaar 
zijn met betrekking tot de toxiciteit en 
carcinogeniteit van de betrokken 
contaminanten of indien er nieuwe 
technologische vooruitgang en innovatie 
heeft plaatsgevonden op het gebied van de 
productie en het gebruik van 
bemestingsproducten.

Motivering

De vereisten in verband met de contaminanten van productfunctiecategorieën zijn vrijgesteld 
van de bevoegdheden die aan de Europese Commissie worden gedelegeerd en worden herzien 
via de gewone wetgevingsprocedure, aangezien een van de doelstellingen van de nieuwe 
verordening het aanpakken is van de bezorgdheid om het milieu die voortvloeit uit de 
contaminatie door CE-meststoffen van de bodem, de binnenwateren, de zeewateren en 
uiteindelijk ook van levensmiddelen, zodat dit een van de belangrijkste punten van zorg is met 
betrekking tot de menselijke gezondheid.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1069/2009
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. in lid 2 wordt na de eerste alinea 
de volgende alinea ingevoegd:

"Voor afgeleide producten die onder het 
toepassingsgebied van artikel 32 vallen en 
reeds op grote schaal in de lidstaten 
worden gebruikt voor de productie van 
meststoffen stelt de Commissie een 
dergelijk eindpunt vast per [Publications 
office, please insert the date occurring six 
months after the date of publication of the 
Fertilisers Regulationg]."
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "34 "biostimulant voor 
planten": een product dat de 
voedingsprocessen van een plant stimuleert
onafhankelijk van het gehalte aan 
nutriënten van het product, met als enige 
doel een of meer van de volgende 
eigenschappen van de plant te verbeteren:

3) 34. "biostimulant voor planten": 
een product dat een stof of micro-
organisme bevat die c.q. dat de 
voedingsprocessen van een plant 
stimuleert, ongeacht zijn 
nutriëntengehalte, dan wel een 
combinatie van dergelijke stoffen en/of 
micro-organismen, met als enige doel een 
of meer van de volgende eigenschappen 
van de plant of de rizosfeer van de plant te 
verbeteren: 

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de aantasting van organisch 
materiaal in de bodem;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de beschikbaarheid van bepaalde 
nutriënten in de bodem en de rizosfeer.
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)
Richtlijn 91/676/EEG
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis

Wijziging van Richtlijn 91/676/EEG

In Richtlijn 91/676/EG wordt artikel 2, 
onder g), vervangen door het volgende:

"g) 'dierlijke mest': excrementen van vee 
of een mengsel van strooisel en 
excrementen van vee, alsook producten 
daarvan, tenzij deze producten een 
verwerking hebben ondergaan 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1069/2009 en een vervangingswaarde 
voor nitraatmeststof van ten minste 90 % 
hebben bereikt.".

Motivering

Het is belangrijk een koppeling aan te brengen tussen deze verordening en de nitraatrichtlijn.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1907/2006
Bijlage V – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 ter

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006

Punt 12 in bijlage V wordt vervangen 
door het volgende:

"12. Compost, biogas en digestaat."
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Motivering

Om innovatie in en ontwikkeling van de circulaire economie te ondersteunen is een helder 
economisch regelgevingskader van essentieel belang. Het volgende voorgestelde amendement 
consolideert de wijdverspreide toepassingspraktijk van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
(REACH) waarin digestaat uit hoofde van die verordening niet hoeft te worden geregistreerd.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die reeds een lagere 
grenswaarde voor het gehalte aan 
cadmium (Cd) in organominerale 
meststoffen en anorganische meststoffen, 
zoals vastgesteld in bijlage I, deel II, 
productfunctiecategorie 1 B), punt 3, 
onder a) en productfunctiecategorie C) I), 
punt 2, onder a), hebben toegepast, mogen 
deze strengere grenswaarde behouden 
totdat de grenswaarde in deze verordening 
gelijk of lager is. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van het bestaan van 
dergelijke nationale maatregelen per … 
[OJ please insert the date: six months 
after the date of entry into force of this 
Regulation].

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking lid 2 van dit artikel 
zijn de artikelen 42 en 45 van toepassing 
per … [OJ please insert the date: the date 
of entry into force of the Regulation].
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel  III – lid 5 – letter A – punt I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

I bis. Denitrificatieremmer

Motivering

De denitrificatieremmer moet aan de categorie "agronomische toevoegingsmiddelen" worden 
toegevoegd. Denitrificatieremmers zijn essentiële stoffen die atmosferische verontreiniging 
moeten voorkomen door de vorming van distikstof uit producten als dierlijke mest en 
biodigestaat te beperken.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een organische meststof bevat Een organische meststof bevat 

- koolstof (C) en - organische koolstof (Corg) en

- nutriënten - nutriënten

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
uitzondering van materiaal dat is
gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

van uitsluitend biologische oorsprong, 
zoals turf, met inbegrip van leonardiet, 
ligniet en uit deze materialen verkregen 
stoffen, maar met uitzondering van andere 
materialen die zijn gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) – punt 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- cadmium (Cd) 1,5 mg/kg vaste stof, - cadmium (Cd) 1,0 mg/kg vaste stof,

Motivering

Gezien het feit dat het een van de doelstellingen van de huidige regelgeving is om het gebruik 
van organisch-minerale meststoffen en anorganische meststoffen te verlagen en het gebruik 



PE597.640v02-00 32/69 AD\1126962NL.docx

NL

van organische meststoffen op de EU-markt te verhogen, is het van zeer groot belang dat we 
ernaar streven de accumulatie in de landbouwgrond van de EU van carcinogene stoffen, 
zoals cadmium, zo ver mogelijk te verlagen. Cadmium staat sinds 2014 op de kandidatenlijst 
gezien de indeling als bekend carcinogeen onder C1A (bekend carcinogeen voor de mens) op 
grond van de Reach-verordening.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) – punt 2 - streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lood (Pb) 120 mg/kg vaste 
stof, en

- lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof, 
en

Motivering

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) – punt 2 - streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- biureet (C2H5N3O2) 12 g/kg vaste 
stof.

- biureet (C2H5N2O2) onder de 
detectiegrens.

Motivering

Voor biureet (een chemische verbinding die aanwezig is in ureum) moet een lage 
grenswaarde worden vastgesteld om frauduleus gebruik van ureum, dat vanwege de lage 
prijzen in plaats van organisch materiaal zou kunnen worden gebruikt, te voorkomen.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Salmonella spp. mag niet voorkomen in een monster van 25 g van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Amendement

3. Pathogenen mogen in de organische meststof niet voorkomen in grotere dan de in 
de onderstaande tabel aangegeven concentraties:

Te testen micro-
organisme

Steekproefplannen Grenswaarde

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli of 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1 g of 1 ml

n = aantal te testen monsters,

c = aantal monsters waarbij het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, mag liggen tussen m en 
M,

m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, dat voldoende wordt 
geacht,

M = maximale waarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve.

De parasieten Ascaris spp. en Toxocara spp. in alle fasen van hun ontwikkeling mogen niet 
aanwezig zijn in 100 g of 100 ml organische meststof.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) I) – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste een van de 
volgende aangegeven nutriënten: stikstof 
(N), fosforpentoxide (P2O5) of 
kaliumoxide (K2O).
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) II) – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste een van de 
volgende aangegeven nutriënten: stikstof 
(N), fosforpentoxide (P2O5) of 
kaliumoxide (K2O).

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) II) – punt 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal stikstof (N), - 1 massaprocent totaal stikstof (N),
en/of

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (A) II) – punt 2 - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

- 0,5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), en/of

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een organisch-minerale meststof is 
een gecombineerde formulering van 

1. Een organisch-minerale meststof is 
een gecombineerde formulering van 

– een of meer anorganische
meststoffen, zoals gespecificeerd in 
productfunctiecategorie 1 C), en

– een of meer minerale meststoffen, 
zoals gespecificeerd in 
productfunctiecategorie 1 C), en
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– een materiaal dat organische 
koolstof (C) en

– een materiaal/materialen dat/die
organische koolstof (Corg) en

– nutriënten bevat van uitsluitend 
biologische oorsprong, met uitzondering 
van materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

– van uitsluitend biologische 
oorsprong, bevat(ten) zoals turf, met 
inbegrip van leonardiet, ligniet en uit deze 
materialen verkregen stoffen, maar met 
uitzondering van andere materialen die 
zijn gefossiliseerd of ingebed in 
geologische formaties.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) – punt 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 
van minder dan 5 massaprocent 
fosforpentoxide (P2O5)-equivalent heeft: 3 
mg/kg vaste stof, of

(1) indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een totaal gehalte fosfor (P) 
van minder dan 5 massaprocent 
fosforpentoxide (P2O5)-equivalent heeft: 3 
mg/kg vaste stof, of

(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 [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 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 
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),

- met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring nine
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg fosforpentoxide 
(P2O5),
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) – punt 3 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) lood (Pb) 120 mg/kg vaste 
stof.

(e) lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof.

Motivering

Lood hoopt zich op in het lichaam en heeft zeer ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelsel van peuters, kinderen en de foetus van zwangere vrouwen. Er 
bestaat geen aanbevolen aanvaardbare innamehoeveelheid, aangezien er geen bewijs bestaat 
van drempelwaarden voor een aantal cruciale gezondheidseffecten. Gezien de bijzondere 
zorg voor blootstelling aan lood bij kinderen, is het van belang de belangrijkste bronnen voor 
de inname van lood streng te reguleren.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Salmonella spp. mag niet voorkomen in een monster van 25 g van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Amendement

4. Pathogenen mogen in de organisch-minerale meststof niet voorkomen in grotere 
dan de in de onderstaande tabel aangegeven concentraties

Te testen micro-
organisme

Steekproefplannen Grenswaarde

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli of 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1 g of 1 ml

n = aantal te testen monsters,

c = aantal monsters waarbij het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, mag liggen tussen m en 
M,

m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, dat voldoende wordt 
geacht,

M = maximale waarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve.
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De parasieten Ascaris spp. en Toxocara spp. in alle fasen van hun ontwikkeling mogen niet 
aanwezig zijn in 100 g of 100 ml organisch-minerale meststof.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) I) – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gehalte organische koolstof (C) 
in het bemestingsproduct met CE-
markering is ten minste 3 massaprocent.

3. Het gehalte organische koolstof (C) 
in het bemestingsproduct met CE-
markering is ten minste 1 massaprocent.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (B) I) – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat dat product de volgende 
aangegeven nutriënten in hoeveelheden 
die ten minste gelijk zijn aan 
onderstaande minimumwaarden:

- 1,0 massaprocent totaal stikstof, 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering 
organisch is (N), of

- 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

- 1 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O), en

- 3 massaprocent totale som 
nutriënten.
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Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een anorganische meststof is een meststof 
anders dan een organische of organisch-
minerale meststof.

Een minerale meststof is een meststof die 
nutriënten bevat in minerale vorm of is 
verwerkt tot minerale vorm van dierlijke 
of plantaardige oorsprong. 
Calciumcyaanamide, ureum en de 
condensatie- en associatieproducten ervan 
worden beschouwd als producten die 
nutriënten in minerale vorm bevatten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C) – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totaal aan te geven stikstofgehalte is 
de som van ammoniumstikstof, 
nitraatstikstof, ureumstikstof, stikstof uit 
methyleenureum, 
isobutylideendiureumstikstof en 
crotonylideendiureumstikstof. Het aan te 
geven fosforgehalte komt overeen met het 
fosfor in fosfaatvorm. Nieuwe vormen 
kunnen worden toegevoegd na een 
wetenschappelijk onderzoek in 
overeenstemming met artikel 42.

Motivering

De Europese Commissie stelt voor om in het totale te vermelden nutriëntengehalte standaard 
alle vormen van nutriënten op te nemen, ook die welke niet beschikbaar zullen zijn voor de 
planten. Enkel voor de planten beschikbare nutriënten dienen op het etiket te worden vermeld, 
aangezien andere vormen van stikstof en fosfor niet aantoonbaar bijdragen aan de voeding 
van de planten. Anders bieden landbouwers hun gewassen niet de hoeveelheid nutriënten die 
ze verwachtten toe te passen overeenkomstig het voorstel en zouden zij dus worden misleid 
door de opgave van het totale nutriëntengehalte.
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)I) – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om beschikbaar te zijn voor de 
planten voldoen fosforhoudende 
meststoffen aan ten minste een van de 
volgende minimale 
oplosbaarheidsniveaus:

- oplosbaarheid in water: minimaal 
40 % van het totale gehalte P, of

- oplosbaarheid in neutraal 
ammoniumcitraat: minimaal 75 % van 
het totale gehalte P, of

- oplosbaarheid in mierenzuur 
(enkel voor zacht natuurfosfaat): 
minimaal 55 % van het totale gehalte P.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)I) – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Het aangegeven stikstofgehalte is 
de som van ammoniumstikstof, 
nitraatstikstof, ureumstikstof, stikstof uit 
methyleenureum, stikstof uit 
isobutylideendiureum, stikstof uit 
crotonylideendiureum en stikstof uit 
cyanamide.

Motivering

De Europese Commissie stelt voor om in het totale te vermelden nutriëntengehalte standaard 
alle vormen van nutriënten op te nemen, ook die welke niet beschikbaar zullen zijn voor de 
planten. Enkel voor de planten beschikbare nutriënten dienen op het etiket te worden vermeld, 
aangezien andere vormen van stikstof en fosfor niet aantoonbaar bijdragen aan de voeding 
van de planten. Anders bieden landbouwers hun gewassen niet de hoeveelheid nutriënten die 
ze verwachtten toe te passen overeenkomstig het voorstel en zouden zij dus worden misleid 
door de opgave van het totale nutriëntengehalte.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)I) – lid 2 – letter a – punt 2 – streepje 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),

- met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring nine
years after the date of application of this 
Regulation]: 20 mg/kg fosforpentoxide 
(P2O5),

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)I) – lid 2 - letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) lood (Pb) 150 mg/kg vaste 
stof,

(e) lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof.

Motivering

Lood hoopt zich op in het lichaam en heeft zeer ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelsel van peuters, kinderen en de foetus van zwangere vrouwen. Er 
bestaat geen aanbevolen aanvaardbare innamehoeveelheid, aangezien er geen bewijs bestaat 
van drempelwaarden voor een aantal cruciale gezondheidseffecten. Gezien de bijzondere 
zorg voor blootstelling aan lood bij kinderen, is het van belang de belangrijkste bronnen voor 
de inname van lood streng te reguleren.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)I) – lid 2 - letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) arseen (As) 60 mg/kg vaste stof, (f) arseen (As) 20 mg/kg vaste stof,

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 1 (C)II) – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische 
micronutriëntenmeststof is een 
anorganische meststof, anders dan een 
macronutriëntenmeststof, bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
nutriënten te voorzien: boor (B), kobalt 
(Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan 
(Mn), molybdeen (Mo) of zink (Zn).

1. Een anorganische 
micronutriëntenmeststof is een 
anorganische meststof, anders dan een 
macronutriëntenmeststof, bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
nutriënten te voorzien: boor (B), kobalt 
(Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan 
(Mn), molybdeen (Mo), seleen (Se), 
silicium (Si) of zink (Zn).

Motivering

Seleen wordt gebruikt voor gras om de voeding van vee te verbeteren. Silicium wordt gebruikt 
om planten te voeden.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 2 – lid 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- cadmium (Cd) 3 mg/kg vaste stof, - cadmium (Cd) 1 mg/kg vaste stof,

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 2 – lid 2 - streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lood (Pb) 200 mg/kg vaste 
stof, en

- lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof, 
en

Motivering

Lood hoopt zich op in het lichaam en heeft zeer ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van 
het centrale zenuwstelsel van peuters, kinderen en de foetus van zwangere vrouwen. Er 
bestaat geen aanbevolen aanvaardbare innamehoeveelheid, aangezien er geen bewijs bestaat 
van drempelwaarden voor een aantal cruciale gezondheidseffecten. Gezien de bijzondere 
zorg voor blootstelling aan lood bij kinderen, is het van belang de belangrijkste bronnen voor 
de inname van lood streng te reguleren.
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 2 – lid 2 - streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- arseen (As) 120 mg/kg vaste stof - arseen (As) 20 mg/kg vaste stof,

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bodemverbeteraar is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om aan de bodem te worden 
toegevoegd teneinde de fysische of 
chemische eigenschappen, de structuur of 
de biologische activiteit daarvan in stand 
te houden, te verbeteren of te beschermen.

Een bodemverbeteraar is een materiaal 
(met inbegrip van mulch) dat in situ aan 
de bodem wordt toegevoegd, in eerste 
instantie om de fysische eigenschappen in 
stand te houden of te verbeteren, en dat de 
chemische en/of biologische 
eigenschappen of activiteit van die bodem 
kan verbeteren.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (A) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een organische bodemverbeteraar 
bestaat geheel uit materiaal van uitsluitend 
biologische oorsprong, met uitzondering 
van materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

1. Een organische bodemverbeteraar 
bestaat geheel uit materiaal van uitsluitend 
biologische oorsprong, zoals turf, met 
inbegrip van leonardiet, ligniet en uit deze 
materialen verkregen stoffen, maar met 
uitzondering van andere materialen die 
zijn gefossiliseerd of ingebed in 
geologische formaties.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (A) – lid 2 - streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- cadmium (Cd) 3 mg/kg vaste stof, - cadmium (Cd) 1,5 mg/kg vaste stof,

Motivering

Om de grenswaarden voor contaminanten voor organische bodemverbeteraars, 
kalkmeststoffen, groeimedia en biostimulanten voor planten op elkaar af te stemmen, dient de 
grenswaarde voor cadmium in alle voornoemde categorieën te worden gewijzigd van 3 in 
1,5 mg/kg.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (A) – lid 2 - streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zeswaardig chroom (Cr(VI)) 2
mg/kg vaste stof,

- zeswaardig chroom (Cr(VI)) 1
mg/kg vaste stof,

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (A) – lid 2 - streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lood (Pb) 120 mg/kg vaste 
stof.

- lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (A) – lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

(a) Salmonella spp. mag niet voorkomen in een monster van 25 g van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Amendement

(a) Pathogenen mogen in de organische bodemverbeteraar niet voorkomen in grotere 
dan de in de onderstaande tabel aangegeven concentraties:



PE597.640v02-00 44/69 AD\1126962NL.docx

NL

Te testen micro-
organisme

Steekproefplannen Grenswaarde

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli of 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1 g of 1 ml

n = aantal te testen monsters,

c = aantal monsters waarbij het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, mag liggen tussen m en 
M,

m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, dat voldoende wordt 
geacht,

M = maximale waarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve.

De parasieten Ascaris spp. en Toxocara spp. in alle fasen van hun ontwikkeling mogen niet 
aanwezig zijn in 100 g of 100 ml organische bodemverbeteraar.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (B) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische 
bodemverbeteraar is een bodemverbeteraar 
anders dan een organische 
bodemverbeteraar.

1. Een anorganische 
bodemverbeteraar is een bodemverbeteraar 
anders dan een organische 
bodemverbeteraar, en omvat ook 
mulchfolies. Een biologisch afbreekbare 
mulchfolie is een biologisch afbreekbare 
polymeerfolie die met name voldoet aan 
de voorschriften uit de punten 2 bis en 3 
van bestanddelencategorie 10 in bijlage II 
en is bedoeld om in situ op de bodem te 
worden aangebracht om de structuur 
ervan te beschermen, de groei van 
onkruid tegen te gaan, het vochtverlies in 
de bodem te beperken of erosie te 
voorkomen.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 3 (B) – lid 2 - streepje 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lood (Pb) 150 mg/kg vaste 
stof.

- lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem, bedoeld om als 
substraat voor wortelvorming te dienen.

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem, in situ waarin planten 
en paddenstoelen kunnen groeien.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 4 – lid 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- cadmium (Cd) 3 mg/kg vaste stof, - cadmium (Cd) 1,5 mg/kg vaste stof,

Motivering

Om de grenswaarden voor contaminanten voor organische bodemverbeteraars, 
kalkmeststoffen, groeimedia en biostimulanten voor planten op elkaar af te stemmen, dient de
grenswaarde voor cadmium in alle voornoemde categorieën te worden gewijzigd van 3 in 
1,5 mg/kg.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 4 – lid 2 - streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- lood (Pb) 150 mg/kg vaste 
stof.

- lood (Pb) 20 mg/kg vaste stof.

Motivering

Lood hoopt zich op in het lichaam en heeft zeer ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van 
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het centrale zenuwstelsel van peuters, kinderen en de foetus van zwangere vrouwen. Er 
bestaat geen aanbevolen aanvaardbare innamehoeveelheid, aangezien er geen bewijs bestaat 
van drempelwaarden voor een aantal cruciale gezondheidseffecten. Gezien de bijzondere
zorg voor blootstelling aan lood bij kinderen, is het van belang de belangrijkste bronnen voor 
de inname van lood streng te reguleren.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Salmonella spp. mag niet voorkomen in een monster van 25 g van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Amendement

3. Pathogenen mogen in het groeimedium niet voorkomen in grotere dan de in de 
onderstaande tabel aangegeven concentraties

Te testen micro-
organisme

Steekproefplannen Grenswaarde

n c m M

Salmonella spp 5 0 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli of 
Enterococcaceae

5 5 0 1 000 in 1 g of 1 ml

n = aantal te testen monsters,

c = aantal monsters waarbij het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, mag liggen tussen m en 
M,

m = drempelwaarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve, dat voldoende wordt 
geacht,

M = maximale waarde voor het aantal bacteriën, uitgedrukt in kve.

De parasieten Ascaris spp. en Toxocara spp. in alle fasen van hun ontwikkeling mogen niet 
aanwezig zijn in 100 g of 100 ml groeimedium.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een biostimulant voor planten is 
een bemestingsproduct met CE-markering 
dat de voedingsprocessen van een plant 
stimuleert onafhankelijk van het gehalte 
aan nutriënten van het product, met als 
enige doel een of meer van de volgende 
eigenschappen van de plant te verbeteren:

1. Een biostimulant voor planten is 
een bemestingsproduct met CE-markering 
dat stoffen of micro-organismen bevat die 
de voedingsprocessen van een plant 
stimuleren, ongeacht zijn 
nutriëntengehalte, dan wel een 
combinatie van dergelijke stoffen en/of 
micro-organismen, met als enige doel een 
of meer van de volgende eigenschappen
van de plant of de rizosfeer van de plant te 
verbeteren:

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de aantasting van organisch 
materiaal in de bodem; of

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de beschikbaarheid van bepaalde 
nutriënten in de bodem en de rizosfeer.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 – lid 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- cadmium (Cd) 3 mg/kg vaste stof, - cadmium (Cd) 1,5 mg/kg vaste stof,
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Motivering

Om de grenswaarden voor contaminanten voor organische bodemverbeteraars, 
kalkmeststoffen, groeimedia en biostimulanten voor planten op elkaar af te stemmen, dient de 
grenswaarde voor cadmium in alle voornoemde categorieën te worden gewijzigd van 3 in 
1,5 mg/kg.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De biostimulant voor planten moet 
de op het etiket aangegeven effecten 
hebben op de eveneens op het etiket 
vermelde gewassen.

3. De biostimulant voor planten moet 
de op het etiket aangegeven effecten 
hebben op de eveneens op het etiket 
vermelde plant.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

3. Salmonella spp. mag niet voorkomen in een monster van 25 g of 25 ml van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Amendement

3. Pathogenen mogen in de microbiële biostimulant voor planten niet voorkomen in 
grotere dan de in de onderstaande tabel aangegeven concentraties:

Micro-
organismen/toxinen en 
metabolieten

Steekproefplanne
n

Grenswaarde

n c

Salmonella spp 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Escherichia coli 5 0 Afwezig in 1g of 1ml

Listeria monocytogenes 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Vibrio spp 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Shigella spp 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml
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Staphylococcus aureus 5 0 Afwezig in 25 g of 25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 kve/g

Anaeroob kiemgetal, 
tenzij de microbacteriële 
biostimulant een aerobe 
bacterie is

5 2 105 kve/g of ml

Kiemgetal gisten en 
schimmels, tenzij de 
microbacteriële 
biostimulant een 
schimmel is

5 2 1000 kve/g of ml

waarbij n= aantal eenheden van de steekproef; c = het aantal monsters dat waarden 
verstrekt boven de gedefinieerde grenswaarde.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Escherichia coli mag niet 
voorkomen in een monster van 1 g of 1 ml 
van het bemestingsproduct met CE-
markering.

Schrappen

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Enterococcaceae mogen niet in het 
bemestingsproduct met CE-markering 
voorkomen in grotere hoeveelheden dan 
10 kve/g verse massa.

Schrappen

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Listeria monocytogenes mag niet 
voorkomen in een monster van 25 g of 25 
ml van het bemestingsproduct met CE-
markering.

Schrappen

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Vibrio spp. mag niet voorkomen in 
een monster van 25 g of 25 ml van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Schrappen

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Shigella spp. mag niet voorkomen 
in een monster van 25 g of 25 ml van het 
bemestingsproduct met CE-markering.

Schrappen

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Staphylococcus aureus mag niet 
voorkomen in een monster van 1 g of 1 ml 
van het bemestingsproduct met CE-
markering.

Schrappen

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Het aeroob kiemgetal bedraagt ten 
hoogste 5 kve/g of ml monster van het 
bemestingsproduct met CE-markering, 
tenzij de microbiële biostimulant een 
aerobe bacterie is.

Schrappen

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 12 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

moet de biostimulant voor planten een pH 
van 4 of hoger hebben.

Schrappen

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – PFC 6 (A) – lid 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. De houdbaarheidstermijn van de 
microbiële biostimulant voor planten 
bedraagt ten minste 6 maanden onder de 
op het etiket vermelde 
opslagomstandigheden.

Schrappen

Motivering

Door te verplichten dat de houdbaarheidstermijn van de microbiële biostimulant voor planten 
6 maanden moet bedragen, zoals de Commissie voorstelt, dreigen goed werkende producten 
met een kortere houdbaarheidstermijn te worden uitgesloten. Het is niet belangrijk de 
houdbaarheidstermijn van een product hier te reguleren zolang de gebruiker van de 
desbetreffende producten maar behoorlijk wordt ingelicht. Daarom moet er in de plaats een 
etiketteringsverplichting worden ingevoerd.
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, persen, 
drogen, vriesdrogen of extraheren met 
water.

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, zeven, 
malen, persen, drogen, vriesdrogen,  
bufferen, extruderen, bestralen, 
behandelen door bevriezing, zuiveren 
door verhitting of extraheren met water of 
een andere bereiding/bewerking waardoor 
de uiteindelijke stof niet hoeft te worden 
geregistreerd uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van punt 1 
hierboven worden algen geacht tot de 
planten te behoren, maar blauwwieren 
niet.

2. Voor de toepassing van punt 1 
hierboven worden algen geacht tot de 
planten te behoren, met uitzondering van
blauwwieren die cyanotoxinen produceren 
welke overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels als gevaarlijk zijn aangemerkt.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – CMC 3 – lid 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- waar alleen de in punt 1 hierboven - waar alleen de in punt 1 hierboven
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bedoelde uitgangsmaterialen worden 
verwerkt, en

bedoelde uitgangsmaterialen worden 
verwerkt, in productielijnen die duidelijk 
afgescheiden zijn van productielijnen 
waar andere dan de in punt 1 bedoelde 
uitgangsmaterialen worden verwerkt, en

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met ingang van [Publications 
Office:  Please insert the date occurring 5
years after the date of application of this 
Regulation] bevat de compost ten hoogste 
2,5 g/kg droge stof macroscopische 
onzuiverheden in de vorm van kunststof 
groter dan 2 mm. Uiterlijk op [Publications 
Office:  Please insert the date occurring 8
years after the date of application of this 
Regulation] wordt de grenswaarde van 2,5 
g/kg droge stof opnieuw beoordeeld 
teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang op het gebied van de 
gescheiden inzameling van bioafval.

5. Met ingang van [Publications 
Office: Please insert the date occurring 2
years after the date of application of this 
Regulation] bevat de compost ten hoogste 
2,5 g/kg droge stof macroscopische 
onzuiverheden in de vorm van kunststof 
groter dan 2 mm. Uiterlijk op [Publications 
Office: Please insert the date occurring 5
years after the date of application of this 
Regulation] wordt de grenswaarde van 2,5 
g/kg droge stof opnieuw beoordeeld 
teneinde rekening te houden met de 
vooruitgang op het gebied van de 
gescheiden inzameling van bioafval.

Motivering

Er is geen reden om vijf jaar lang 5 g/kg kunststof in compost toe te staan. Het niveau van 
2,5 g/kg moet twee jaar na de toepassingsdatum gelden en na vijf jaar opnieuw worden 
beoordeeld.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 4 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestanddelencategorie 4: digestaat van 
energiegewassen

Bestanddelencategorie 4: digestaat van 
energiegewassen en plantaardig bioafval
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Amendment 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een onder a) of b) bedoeld 
materiaal dat in een eerder stadium is 
vergist.

(c) een onder a) of b) bedoeld 
materiaal dat in een eerder stadium is 
vergist zonder sporen van aflatoxines.

Motivering

Aflatoxines zijn chemische stoffen die worden geproduceerd door schimmels en die erg 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C met een verwerkingsproces waarin 
een pasteurisatiestap is opgenomen (70 °C 
– 1 uur);

(b) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C met een verwerkingsproces waarin 
een pasteurisatiestap is opgenomen 
overeenkomstig de definitie van bijlage V, 
hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 1, bij 
Verordening nr. 142/2011 van de 
Commissie1 bis;

_________________

1 bis Verordening (EU) nr. 142/2011 van de 
Commissie van 25 februari 2011 tot 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
1069/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van 
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor 
menselijke consumptie bestemde dierlijke 
bijproducten en afgeleide producten en tot 
uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de 
Raad wat betreft bepaalde monsters en 
producten die vrijgesteld zijn van 
veterinaire controles aan de grens 
krachtens die richtlijn (PB L 54 van 
26.2.2011, blz. 1).
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Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 4 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) mesofiele anaerobe vergisting bij 
37-40 °C met een verwerkingsproces 
waarin een pasteurisatiestap is opgenomen 
(70 °C – 1 uur); of

(d) mesofiele anaerobe vergisting bij 
37-40 °C met een verwerkingsproces 
waarin een pasteurisatiestap is opgenomen 
overeenkomstig de definitie van bijlage V, 
hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 1, bij 
Verordening nr. 142/2011; of

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 5 – lid 1 – letter e – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een onder a) tot en met d) vermeld 
materiaal dat

(e) een onder a) tot en met d) vermeld 
materiaal zonder aflatoxines dat

Motivering

Aflatoxines zijn chemische stoffen die worden geproduceerd door schimmels en die erg 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 5 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C met een verwerkingsproces waarin 
een pasteurisatiestap is opgenomen (70 °C 
– 1 uur);

(b) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C met een verwerkingsproces waarin 
een pasteurisatiestap is opgenomen 
overeenkomstig de definitie van bijlage V, 
hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 1, bij 
Verordening nr. 142/2011;

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – deel II – CMC 5 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) mesofiele anaerobe vergisting bij 
37-40 °C met een verwerkingsproces 
waarin een pasteurisatiestap is opgenomen 
(70 °C – 1 uur); of

(d) mesofiele anaerobe vergisting bij 
37-40 °C met een verwerkingsproces 
waarin een pasteurisatiestap is opgenomen 
overeenkomstig de definitie van bijlage V, 
hoofdstuk 1, afdeling 1, punt 1, bij 
Verordening nr. 142/2011; of

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gehalte aan aflatoxines moet in alle 
stoffen onder de detectiegrens liggen.

Motivering

Aflatoxines zijn chemische stoffen die worden geproduceerd door schimmels en die erg 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 7 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- in de onderstaande tabel zijn 
vermeld:

Schrappen

Azotobacter spp.

Mycorrhizale schimmels

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag andere polymeren dan 
nutriëntenpolymeren bevatten, maar 
uitsluitend in gevallen waarin het polymeer 
tot doel heeft om 

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag andere polymeren dan 
nutriëntenpolymeren bevatten, maar 
uitsluitend in gevallen waarin het polymeer 
tot doel heeft om 

(a) het doordringen van water in de 
nutriëntendeeltjes, en daarmee de afgifte 
van nutriënten, te reguleren (in welk geval 
het polymeer doorgaans als 
"bedekkingsmiddel" wordt aangeduid), of

(a) het doordringen van water in de 
nutriëntendeeltjes, en daarmee de afgifte 
van nutriënten, te reguleren (in welk geval 
het polymeer doorgaans als 
"bedekkingsmiddel" wordt aangeduid), of

(b) de vochtopnamecapaciteit van het 
bemestingsproduct met CE-markering te 
verhogen.

(b) de vochtopnamecapaciteit van het 
bemestingsproduct met CE-markering te 
verhogen, of

(b bis) de bodem te verbeteren als 
biologisch afbreekbare mulchfolie die met 
name voldoet aan de voorschriften van de 
punten 2 bis en 3 van 
bestanddelencategorie 10, of

(b ter) de stabiliteit van de 
bemestingsproducten met CE-markering 
te verbeteren.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minstens 90 % van de organische 

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring five
years after the date of application of this 
Regulation] stelt de Commissie uit hoofde 
van artikel 42, lid 1, van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast, met 
invoering van:
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koolstof in het polymeer moet in 
maximaal 24 maanden worden omgezet in 
CO2 bij een test van de biologische 
afbreekbaarheid zoals beschreven onder 
a) - c) hieronder.

(a) De test wordt uitgevoerd bij 25 ± 2 
°C.

(a) een norm voor de biologische 
afbreekbaarheid door een tijdspanne in te 
stellen waarin ten minste 90 % van de 
organische koolstof is omgezet in CO2, 
nadat de verwachte afgiftetijd van het 
polymeer is verstreken, en

(b) De test wordt uitgevoerd volgens 
een methode voor de bepaling van de 
totale aerobe biologische afbreekbaarheid 
van kunststoffen in de bodem door meting 
van het zuurstofverbruik of de 
hoeveelheid ontwikkelde koolstofdioxide.

(b) een test van de biologische 
afbreekbaarheid, die voldoet aan het 
volgende criterium: het polymeer kan 
langs fysische, biologische weg 
afgebroken worden, zodat het uiteindelijk 
grotendeels uiteenvalt in koolstofdioxide 
(CO2), biomassa en water.

(c) Een microkristallijn 
cellulosepoeder met dezelfde afmetingen 
als het testmateriaal wordt bij de test als 
referentiemateriaal gebruikt.

(d) Het testmateriaal mag vóór de test 
niet worden blootgesteld aan 
omstandigheden of procedés die zijn 
bedoeld om de afbraak van de film te 
versnellen, zoals blootstelling aan warmte 
of licht.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De biologisch afbreekbare 
mulchfolie voldoet aan het volgende 
criterium: 

het polymeer kan langs fysische, 
biologische weg afgebroken worden, zodat 
het uiteindelijk uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water, 
en ten minste 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer, hetzij absoluut, 
hetzij ten opzichte van het 
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referentiemateriaal, moet in maximaal 
24 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische 
afbreekbaarheid volgens Europese 
normen voor de biologische afbraak van
polymeren in de bodem.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Polymeren die uitsluitend als 
bindmiddel in een bemestingsproduct met 
CE-markering worden gebruikt en niet in 
aanraking komen met de bodem, worden 
vrijgesteld van de vereisten in de punten 
1, 2 en 3.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – CMC 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Een bemestingsproduct met CE-markering mag dierlijke bijproducten in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevatten die het eindpunt in de productieketen hebben 
bereikt, zoals overeenkomstig die verordening bepaald, en die in de onderstaande tabel zijn 
opgenomen en gespecificeerd:

Amendement

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de Commissie van de gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 42 mag een bemestingsproduct met CE-markering dierlijke 
bijproducten in de zin van Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevatten die het eindpunt in de 
productieketen hebben bereikt, zoals overeenkomstig die verordening bepaald, en die in de 
onderstaande tabel zijn opgenomen en gespecificeerd:

Afgeleid product Verwerkingsnormen voor het bereiken van het eindpunt in de 
productieketen

1 Vleesmeel Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009
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2 Beendermeel Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

3 Vleesbeendermeel Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

4 Dierlijk bloed Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

5 Gehydrolyseerde eiwitten 
van categorie III -
overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 
1069/2009

Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

6 Verwerkte mest Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

7 Compost (1) Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

8 Gistingsresiduen van 
biogas (1)

Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

9 Verenmeel Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

10 Huiden en vellen Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

11 Hoeven en hoorns Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

12 Vleermuisguano Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

13 Wol en haar Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

14 Veren en dons Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

15 Varkenshaar Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

16 Glycerine en andere 
producten van categorie 
2- en 3-materiaal, 
afkomstig van de 
productie van biodiesel 
en hernieuwbare 
brandstoffen

Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009

17 Diervoeders en 
hondenkluiven die om 
commerciële of
technische redenen zijn 

Bepaald overeenkomstig artikel 5, lid 2, [nieuwe tweede] 
alinea, van Verordening (EG) nr. 1069/2009
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geweigerd 

(1) afgeleid van categorie 2- en 3-materiaal anders dan vleesbeendermeel en verwerkte dierlijke 
eiwitten

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 11 bis (nieuw) – kopje 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestanddelencategorie 11 bis: Andere 
bijproducten van de industrie

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – CMC 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bemestingsproduct met CE-
markering mag andere, van specifieke 
industriële processen afkomstige 
bijproducten van de industrie bevatten die 
uitgesloten zijn van 
bestanddelencategorie 1 en die in de 
onderstaande tabel zijn opgenomen en 
gespecificeerd:

Motivering

De inhoud van de tabel moet door de Commissie worden bepaald. Zie het amendement over 
bijproducten van de industrie – artikel 42, lid 1, punt c (nieuw).

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 1 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) in het geval van producten die 
materiaal bevatten dat afkomstig is van 
organisch afval of bijproducten en dat 
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geen proces heeft ondergaan waarbij alle 
organische materialen zijn vernietigd, 
moet op het etiket worden vermeld welk 
afval en welke bijproducten zijn gebruikt, 
samen met een partijnummer of een 
nummer van de productietijdreeks. Dat 
nummer moet verwijzen naar de 
traceerbaarheidsgegevens die door de 
producent worden bijgehouden en die de 
individuele bronnen (landbouwbedrijven, 
fabrieken enz.) identificeren van al het 
organisch afval/elk organisch bijproduct 
dat in de partij/tijdreeks werd gebruikt. Na 
een openbare raadpleging en uiterlijk 
twee jaar na … [OJ please insert the date 
of entry into force of this Regulation] 
publiceert de Commissie specificaties voor 
de tenuitvoerlegging van deze bepaling, 
die van kracht wordt drie jaar na de 
publicatie van de specificaties. Om de 
administratieve lasten voor de 
marktdeelnemers en de 
markttoezichtautoriteiten tot een 
minimum te beperken moet in de 
specificaties van de Commissie rekening 
worden gehouden met de eisen van 
artikel 6, leden 5 t/m 7, en artikel 11, de 
bestaande traceerbaarheidssystemen 
(bijvoorbeeld voor dierlijke bijproducten 
of industriële systemen) en de EU-codes 
voor de indeling van afvalstoffen.

Motivering

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.
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Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een stof bevat waarvoor 
maximumresidugehalten voor 
levensmiddelen en diervoeders zijn 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EEG) nr. 315/93, Verordening (EG) nr. 
396/2005, Verordening (EG) nr. 470/2009 
of Richtlijn 2002/32/EG, moeten de in punt 
2, onder c), bedoelde instructies ervoor 
zorgen dat het beoogde gebruik van het 
bemestingsproduct met CE-markering niet 
leidt tot een overschrijding van die 
grenswaarden in levensmiddelen of 
diervoeders.

5. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een stof bevat waarvoor 
maximumresidugehalten voor 
levensmiddelen en diervoeders zijn 
vastgesteld overeenkomstig Verordening 
(EEG) nr. 315/93, Verordening (EG) nr. 
396/2005, Verordening (EG) nr. 470/2009 
of Richtlijn 2002/32/EG, moeten de in punt 
2, onder c), bedoelde instructies ervoor 
zorgen dat het beoogde gebruik van het 
bemestingsproduct met CE-markering niet 
leidt tot een overschrijding van die 
grenswaarden in levensmiddelen of 
diervoeders. Indien het bemestingsproduct 
met CE-markering volgens Verordening 
(EG) nr. 889/20081 bis mag worden 
gebruikt in de biologische landbouw, 
dient het te zijn voorzien van de 
vermelding "toegelaten voor biologische 
landbouw krachtens Verordening (EG) 
nr. 889/2008".

__________________

1 bis Verordening (EG) nr. 889/2008 van de 
Commissie van 5 september 2008 tot 
vaststelling van bepalingen ter uitvoering 
van Verordening (EG) nr. 834/2007 van 
de Raad inzake de biologische productie 
en de etikettering van biologische 
producten, wat de biologische productie, 
de etikettering en de controle betreft (PB 
L 250 van 18.9.2008, blz. 1).

Motivering

Om de informatie voor de eindgebruiker te verbeteren, moeten producten die zijn toegelaten 
voor biologische landbouw correct worden geëtiketteerd.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
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Bijlage III – deel I – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering volgens Verordening (EG) 
nr. 834/2007 mag worden gebruikt in de 
biologische landbouw, dient het te zijn 
voorzien van de vermelding "toegelaten 
voor biologische landbouw krachtens 
Verordening (EG) nr. 834/2007".

Bemestingsproducten met CE-markering 
die volgens Verordening (EG) 
nr. 834/2007 niet geschikt zijn voor de 
biologische landbouw en een 
handelsbenaming hebben die doet denken 
aan termen als bedoeld in artikel 23 van 
Verordening (EG) nr. 834/2007 die de 
eindgebruiker kunnen misleiden over het 
gebruik ervan in de biologische 
landbouw, moeten op het etiket de 
vermelding dragen "niet toegestaan in de 
biologische landbouw overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 834/2007". 

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – PFC 1 (B) – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een totaal gehalte fosfor 
(P) van 5 massaprocent fosforpentoxide 
(P2O5)-equivalent of meer heeft 
("fosfaatmeststof")

(a) moet het werkelijke gehalte 
cadmium (Cd) in mg/kg fosforpentoxide 
(P2O5) duidelijk worden vermeld, en

(b) mag de vermelding "laag 
cadmiumgehalte" of een soortgelijke 
vermelding, of een logo met die 
mededeling, uitsluitend worden 



AD\1126962NL.docx 65/69 PE597.640v02-00

NL

opgenomen indien het gehalte cadmium 
(Cd) gelijk is aan of lager dan 20 mg/kg 
fosforpentoxide (P2O5).

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – PFC 1 (C)I)– lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) pH

Motivering

De pH van meststoffen is voor boeren een belangrijke aanwijzing om hun productie aan te 
passen op basis van het bodemtype en de gebruikte gewassen.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – PFC 1 (C)I) – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bemestingsproducten die minder 
dan respectievelijk 5 ppm cadmium, 
arseen, lood, chroom VI en kwik bevatten, 
mogen op de verpakking en het etiket een 
zichtbaar "milieukeurmerk" gebruiken. 
De Commissie wordt gemachtigd 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om deze 
verordening aan te vullen met de 
vaststelling van technische normen voor 
een dergelijk keurmerk.

Motivering

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
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for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – PFC 1 (C)I) – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering een totaal gehalte fosfor 
(P) van 5 massaprocent fosforpentoxide 
(P2O5)-equivalent of meer heeft 
("fosfaatmeststof")

(a) moet het werkelijke gehalte 
cadmium (Cd) in mg/kg fosforpentoxide 
(P2O5) duidelijk worden vermeld, en

(b) mag de vermelding "laag 
cadmiumgehalte" of een soortgelijke 
vermelding, of een logo met die 
mededeling, uitsluitend worden 
opgenomen indien het gehalte cadmium 
(Cd) gelijk is aan of lager dan 20 mg/kg 
fosforpentoxide (P2O5).

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – PFC 1 (C) I)– lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoeveelheid:  ± 5 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van 
de aangegeven waarde

Motivering

De ± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde voor de hoeveelheid is te hoog. 

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel I – CMC 1 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) digestaten van energiegewassen 
zoals beschreven in bestanddelencategorie
4,

(b) digestaten van energiegewassen en 
plantaardig bioafval zoals beschreven in 
bestanddelencategorie 4,

Motivering

Zoals is voorgesteld voor bestanddelencategorieën 4 en 6, moeten er interne 
productiecontroles worden toegepast voor digestaten van afval van agrovoedingsmiddelen 
(bijlage IV, module A). Met dit amendement worden de bepalingen in overeenstemming 
gebracht met de aangebrachte wijzigingen in bijlage II.
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