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Ændringsforslag 344
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- carbon (C) og - organisk carbon (Corg) og

Or. en

Ændringsforslag 345
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- carbon (C) og - organisk carbon (Corg) og

Or. en

Ændringsforslag 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
biproduktoprindelse, inkl. brunkul og tørv, 
men ikke andet materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

Or. en
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Ændringsforslag 347
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at fremme produktionen af tørv-, leonardit- og brunkulbaserede 
organiske gødningsstoffer og organisk gødning baseret på humusstoffer, der hidrører fra
dem. Disse naturlige matricer øger næringsstofeffektiviteten af organisk gødning, hvilket er 
en fordel for landbrugerne og ikke har nogen negative konsekvenser set ud fra et 
miljømæssigt synspunkt. Udelukkelse af disse matricer kan tilskynde til brug af ineffektive 
gødningsstoffer, hvilket vil være til skade for landbrugerne.

Ændringsforslag 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en
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Ændringsforslag 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Ændringsforslag 350
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at fremme produktionen af tørv-, leonardit- og brunkulbaserede 
organiske gødningsstoffer og organisk gødning baseret på humusstoffer, der hidrører fra 
dem. Disse naturlige matricer øger næringsstofeffektiviteten af organisk gødning, hvilket er 
en fordel for landbrugerne og ikke har nogen negative konsekvenser set ud fra et 
miljømæssigt synspunkt. Udelukkelse af disse matricer kan tilskynde til brug af ineffektive 
gødningsstoffer, hvilket vil være til skade for landbrugerne.
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Ændringsforslag 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) (I)– nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder: □

2,5 % af vægten af det totale 
nitrogenindhold (N), eller 2 % 
masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller 2 % masseprocent total 
kaliumoxid (K2O), og

6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 352
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) (I) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder: □

2,5 % af vægten af det totale 
nitrogenindhold (N), eller 2 % 
masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller 2 % masseprocent total 
kaliumoxid (K2O), og

6,5 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en
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Begrundelse

Vi støtter ordførerens forslag om at sikre, at organisk-mineralske sammensatte 
gødningsstoffer skal indeholde mindst en vis samlet mængde næringsstoffer. Dette 
ændringsforslag indfører dette koncept for fast organisk gødning.

Ændringsforslag 353
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total nitrogen (N) - 1% (one percent) 1 masseprocent 
total nitrogen (N)

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organic fertilizers below those 
proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organic and 
mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such low nutrient content do 
not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions (transportation of such low-
nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher values proposed by the 
Commission should be kept.

Ændringsforslag 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total nitrogen (N) - 2,5 masseprocent total nitrogen (N) 
eller

Or. en
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Ændringsforslag 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller

- 2 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller

Or. en

Ændringsforslag 356
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller

- 0,5 % (en halv procent) af massen 
af total phosphorpentoxid (P2O5).

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. One percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Ændringsforslag 357
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total kaliumoxid - 1 masseprocent total kaliumoxid 
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(K2O). (K2O).

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organic 
fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity 
between organic and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organic fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Ændringsforslag 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A) (II) – nr. 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O).

- 2 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O), og

Or. en

Ændringsforslag 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (A) (II) – nr. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder: □

2 % af vægten af det totale 
nitrogenindhold (N), eller 1 % 
masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller 2 % masseprocent total 
kaliumoxid (K2O), og

6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 361
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(A)(II) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder:

2 masseprocent total nitrogen (N) eller

— 1 % masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 % 
masseprocent total kaliumoxid (K2O), og

5 masseprocent total sum af primære 
næringsstoffer.

Or. en
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Begrundelse

Vi støtter AGRI-ordførerens forslag om at sikre, at sammensatte gødningsstoffer skal 
indeholde mindst en vis samlet mængde næringsstoffer. Dette ændringsforslag indfører dette 
koncept til flydende organisk gødning

Ændringsforslag 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) – nr. 1 – led 2 – underled 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- organisk carbon (C) og - — organisk carbon (C) og C/N-
forhold;

Or. en

Begrundelse

C/N-forholdet bør angives på mærkningen, da det udgør en angivelse af forekomsten af 
kvælstof, mineraliseringen af anlægget. Uden den vil det være muligt at indiate kvælstof, som 
ikke er til rådighed for anlægget.

Ændringsforslag 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) – nr. 1 – led 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en
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Ændringsforslag 364
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) – nr. 1 – led 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vigtigt at fremme produktionen af tørv-, leonardit- og brunkulbaserede 
organisk-mineralske gødninger og gødning baseret på humusstoffer, der hidrører fra dem. 
Disse naturlige matricer øger næringsstofeffektiviteten af organisk-mineralske gødninger, 
hvilket er en fordel for landbrugerne og ikke har nogen negative konsekvenser set ud fra et 
miljømæssigt synspunkt. Udelukkelse af disse matricer kan tilskynde til brug af ineffektive 
gødningsstoffer, hvilket vil være til skade for landbrugerne.

Ændringsforslag 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) – nr. 1 – led 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

af udelukkende biologisk oprindelse, 
undtagen fossilt materiale eller materiale, 
der er indlejret i geologiske formationer.

af udelukkende biologisk oprindelse, 
inklusive tørv, leonardit, brunkul, og 
humusstoffer, som er udvundet af dem, 
men eksklusive andet materiale, der er 
fossilt eller indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Ændringsforslag 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) (I) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder:

2,5 % masseprocent af total nitrogen (N), 
hvoraf 1 % masseprocent af det CE-
mærkede gødningsprodukt skal være 
organisk nitrogen (N), eller 2 % 
masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller 2 % masseprocent total 
kaliumoxid (K2O), og

6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 367
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) (I) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder:

2,5 masseprocent total nitrogen (N), 
hvoraf 1 masseprocent af det CE-
mærkede gødningsprodukt skal være 
organisk nitrogen (N), eller

- 2 masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller

2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) og

6,5 masseprocent total sum af primære 
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næringsstoffer.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter AGRI-ordførerens forslag om at sikre, at organisk-mineralske sammensatte 
gødningsstoffer skal indeholde mindst en vis samlet mængde næringsstoffer. Med dette 
ændringsforslag indføres dette begreb fast organisk-mineralsk gødning.

Ændringsforslag 368
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) (II) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total nitrogen (N), 
hvoraf 0,5 masseprocent af det CE-
mærkede gødningsprodukt skal være 
organisk nitrogen (N), eller

- 1 masseprocent total nitrogen (N), 
hvoraf 0,5 masseprocent af det CE-
mærkede gødningsprodukt skal være 
organisk nitrogen (N), eller

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for nitrogen is justified because it ensures that these fertilizers provide sufficient 
nutrient value to the plant. Reductions of nitrogen content in organo-mineral fertilizers below 
those proposed by the Commission (already preferable) destroy any parity between organo-
mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-mineral fertilizers with such 
low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and contribute to CO2 emissions 
(transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high emissions). Accordingly, higher 
values proposed by the Commission should be kept.

Ændringsforslag 369
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) (II) – nr. 2 – led 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller

- 0,5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for phosphorus pentoxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of phosphorus pentoxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.

Ændringsforslag 370
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(B) (II) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 2 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O).

- 1 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O).

Or. en

Begrundelse

The original proposal from the European Commission should be supported. Two percent 
threshold for potassium oxide is justified because it ensures that these fertilizers provide 
sufficient nutrient value to the plant. Reductions of potassium oxide content in organo-
mineral fertilizers below those proposed by the Commission (already preferable) destroy any 
parity between organo-mineral and mineral fertilizers, mislead the farmer (as organo-
mineral fertilizers with such low nutrient content do not sufficiently feed the plant) and 
contribute to CO2 emissions (transportation of such low-nutrient fertilizers leads to high 
emissions). Accordingly, higher values proposed by the Commission should be kept.
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Ændringsforslag 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) (II) – nr. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) (II) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder:

2 masseprocent af total nitrogen (N), 
hvoraf 0,5 % masseprocent af det CE-
mærkede gødningsprodukt skal være 
organisk (N), eller 2 % masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5) eller 2 % 
masseprocent total kaliumoxid (K2O), og

6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 373
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (B) (II) – nr. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis det CE-mærkede 
gødningsprodukt indeholder mere end ét 
næringsstof, skal produktet indeholde de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
nedenfor anførte minimumsmængder:

2 masseprocent total nitrogen (N), hvoraf 
0,5 masseprocent af det CE-mærkede 
gødningsprodukt skal være organisk 
nitrogen (N), eller

- 2 masseprocent total phosphorpentoxid 
(P2O5) eller

- 2 masseprocent total kaliumoxid (K2O) 
og

- 6 masseprocent total sum af 
næringsstoffer.

Or. en

Begrundelse

Vi støtter AGRI-ordførerens forslag om at sikre, at flydende organisk-mineralske 
sammensatte gødningsstoffer skal indeholde mindst en vis samlet mængde næringsstoffer. 
Næringsstofværdierne skal imidlertid øges til et niveau, der sikrer en tilstrækkelig mængde 
næringsstoffer, som dem der blev foreslået af Kommissionen. Ellers bliver landmændene 
vildledt af gødningsstofferne, de behandles ikke på samme måde som mineralske 
gødningsstoffer, og gødningsstoffer med et sådant lavt næringsindhold bidrager til CO2-
emissionerne via transport af materiale med lavt næringsmiddelindhold.

Ændringsforslag 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En uorganisk gødning er en gødning 
bortset fra en organisk eller organisk-
mineralsk gødning.

En uorganisk gødning er en gødning 
indeholdende næringsstoffer i et 
uorganisk form eller forarbejdet i 
mineralsk form af animalsk eller 
vegetabilsk oprindelse. Urea og 
kondensations- og associationsprodukter 
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heraf betragtes som indeholdende 
næringsstoffer i et uorganisk form.

Or. en

Ændringsforslag 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En uorganisk gødning er en gødning 
bortset fra en organisk eller organisk-
mineralsk gødning.

En mineralsk gødning er en gødning 
indeholdende næringsstoffer i mineralsk 
form eller næringsstoffer af animalsk eller 
vegetabilsk oprindelse, som er forarbejdet 
til mineralsk form. Urea og kondensations-
og associationsprodukter heraf anses for at 
indeholde næringsstoffer i mineralsk form.

Or. en

Ændringsforslag 376
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Phosphorholdige gødningsstoffer skal 
opfylde mindst et af følgende mindstekrav 
til opløselighedsniveauer for at være 
tilgængelige for planter, ellers kan de ikke 
deklareres som phosphorgødningsstoffer:

– vandopløselighed: minimum 40% af den 
samlede mængde P, eller

– opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: 
minimum 75% af den samlede mængde P, 
eller

– opløselighed i myresyre (kun for blødt 
råphosphat): minimum 55 % af den 
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samlede mængde P.

Or. en

Ændringsforslag 377
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det samlede nitrogenindhold, der skal 
deklareres, er givet ved summen af 
ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra 
methylen-urea, N fra isobutylidendiurea 
og N fra crotonylidendiurea. Det 
phosphorindhold, der skal deklareres, er 
givet ved den phosphatiske P-form. Der 
kan tilføjes nye former efter en 
videnskabelig undersøgelse i henhold til 
artikel 42.

Or. en

Ændringsforslag 378
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indholdet af organisk carbon (Corg) i det 
CE-mærkede gødningsprodukt må ikke 
overstige 1 masseprocent. Dette udelukker 
pr. konvention carbon fra belægninger, 
agronomiske additiver og tekniske 
agenser.

Or. en
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Ændringsforslag 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En uorganisk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer: nitrogen 
(N), phosphor (P), kalium (K), magnesium 
(Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium 
(Na).

1. En mineralsk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer:

a) Primære: nitrogen (N), phosphor (P) og 
kalium (K).

b) Sekundære: magnesium (Mg), calcium 
(Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

Det nitrogenindhold, der skal deklareres, 
er givet ved summen af ammonium-N, 
nitrat-N, urea-N, N fra urea-formaldehyd, 
N fra isobutylidendiurea og N fra 
crotonylidendiurea. Det primære og 
sekundære indhold fastsættes i form af 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3- og Na2O. 
Der kan tilføjes nye former efter en 
videnskabelig undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

En korrekt information af landbrugerne er et afgørende redskab til sikring af god 
landbrugspraksis. Den gør det muligt at vide, hvilke doser af næringsstoffer, der skal 
anvendes, og at producere dem i den rigtige mængde og kvalitet. Det er derfor nødvendigt at 
oplyse landbrugere om, hvilke næringsstoffer der henholdsvis findes og ikke findes i en 
konkret gødning til deres afgrøder. Af hensyn til konsekvensen bør der fastsættes et maksimalt 
indhold af phosphat i form af P2O5, kalium i form af K2O, og andre næringsstoffer lignende 
former.

Ændringsforslag 380
Edward Czesak
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En uorganisk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer: nitrogen 
(N), phosphor (P), kalium (K), magnesium 
(Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium 
(Na).

1. En uorganisk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer:

a) Primære: nitrogen (N), phosphor (P) og 
kalium (K).

b) Sekundære: magnesium (Mg), calcium 
(Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

Det nitrogenindhold, der skal deklareres, 
er givet ved summen af ammonium-N, 
nitrat-N, urea-N, N fra urea-formaldehyd, 
N fra isobutylidendiurea og N fra 
crotonylidendiurea. Det primære og 
sekundære indhold fastsættes i form af 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3- og Na2O. 
Der kan tilføjes nye former efter en 
videnskabelig undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

En korrekt information af landbrugerne er et afgørende redskab til sikring af god 
landbrugspraksis. Den gør det muligt at vide, hvilke doser af næringsstoffer, der skal 
anvendes, og at producere dem i den rigtige mængde og kvalitet. Det er derfor nødvendigt at 
oplyse landbrugere om, hvilke næringsstoffer der henholdsvis findes og ikke findes i en 
konkret gødning til deres afgrøder. Af hensyn til konsekvensen bør der fastsættes et maksimalt 
indhold af phosphat i form af P2O5, kalium i form af K2O, og andre næringsstoffer lignende 
former.

Ændringsforslag 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En uorganisk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer: nitrogen 
(N), phosphor (P), kalium (K), magnesium 
(Mg), calcium (Ca), svovl (S) eller natrium 
(Na).

1. En uorganisk 
makronæringsstofgødning har til formål at 
forsyne planter med en eller flere af 
følgende makronæringsstoffer: nitrogen 
(N), phosphor (P) og kalium (K).

Sekundære: magnesium (Mg), calcium 
(Ca), svovl (S) eller natrium (Na).

Det nitrogenindhold, der skal deklareres, 
er givet ved summen af ammonium-N, 
nitrat-N, urea-N, N fra urea-formaldehyd, 
N fra isobutylidendiurea og N fra 
crotonylidendiurea. Det primære og 
sekundære indhold fastsættes i form af 
P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3- og Na2O. 
Der kan tilføjes nye former efter en 
videnskabelig undersøgelse.

Or. en

Ændringsforslag 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1. En ren fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét primære 
næringsstoffer (kvælstof (N), fosfor (P) og 
kalium (K)).

Or. en

Ændringsforslag 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1. En ren fast uorganisk mineralsk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af ét primært 
næringsstof.

Or. en

Ændringsforslag 384
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1. En ren fast uorganisk mineralsk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af ét primært 
næringsstof.

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly one or more 
secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) 
already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) and secondary 
nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first. Also, inorganic 
fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something must be declared, 
“not more than one” means in fact “one”.

Ændringsforslag 385
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af følgende deklarerede 
næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af de primære 
deklarerede næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Ændringsforslag 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 6 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 6 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en

Ændringsforslag 387
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 6 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 6 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Ændringsforslag 388
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mængden på mellem 1 og 10 
masseprocent total natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid - mellem 1 og 10masseprocent total 
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(Na2O). natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 390
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 1 og 10masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight solid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and possibly 
one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III – Part II 
– PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P and K) 
and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided first.

Ændringsforslag 391
Vicky Ford
Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (a) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at undgå en øvre grænse, da dette ville udelukke anvendelsen af ren 
landbrugsmæssig salt (50 % Na2O) og andre high-sodium kvaliteter, herunder sukkerroe- og 
gulerødder.

Ændringsforslag 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En sammensat fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af mere end ét 
næringsstof.

1. En sammensat fast mineralsk 
uorganisk makronæringsstofgødning skal 
have et deklareret indhold af mere end ét 
primært næringsstof.

Or. en

Ændringsforslag 393
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En sammensat fast uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af mere end ét 
næringsstof.

1. En sammensat flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af mere end ét primært 
næringsstof.

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
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III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Ændringsforslag 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af følgende 
deklarerede næringsstoffer i de anførte 
minimumsmængder:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
anførte minimumsmængder:

Or. en

Ændringsforslag 395
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af følgende 
deklarerede næringsstoffer i de anførte 
minimumsmængder:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
anførte minimumsmængder:

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements. 
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 



AM\1121500DA.docx 29/136 PE602.754v01-00

DA

P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total nitrogen (N) - 1,5 masseprocent total nitrogen (N)

Or. en

Ændringsforslag 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- 5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en

Ændringsforslag 398
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- 5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en

Ændringsforslag 400
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula
for compound solid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary nutrient 
and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex 
III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, 
P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- 2 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

Or. en

Ændringsforslag 402
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- 2 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

Or. en

Ændringsforslag 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

- 2 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

Or. en

Ændringsforslag 404
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

- 2 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

Or. en

Ændringsforslag 405
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en

Ændringsforslag 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

Or. en

Ændringsforslag 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

- 1,5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en

Ændringsforslag 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 1 og 10 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 409
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 1 og 10 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).
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Or. en

Begrundelse

og kan indeholde én eller flere sekundære næringsstoffer i den angivne mindstemængde

Ændringsforslag 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(a)(i-ii) (A) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren eller sammensat fast 
uorganisk ammoniumnitratgødning med 
makronæringsstoffer og højt 
nitrogenindhold skal være ammoniumnitrat 
(NH4NO3)-baseret og indeholde mindst 28 
masseprocent nitrogen (N) hidrørende fra 
ammoniumnitrat (NH4NO3).

1. En ren eller sammensat fast 
uorganisk ammoniumnitratgødning med 
makronæringsstoffer og højt 
nitrogenindhold skal være ammoniumnitrat 
(NH4NO3)-baseret og indeholde mindst 28 
masseprocent nitrogen (N) hidrørende fra 
ammoniumnitrat (NH4NO3).

Or. en

Ændringsforslag 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – nr. 5 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- efter fem varmecykler som 
beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2

- efter fem varmecykler som 
beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2, 
for test før produktet bringes i omsætning,

Or. en

Ændringsforslag 412
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – nr. 5 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- efter fem varmecykler som 
beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2

- efter fem varmecykler som 
beskrevet i bilag IV, modul A1, afsnit 4.2, 
for test før produktet bringes i omsætning,

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilsigter at klarlægge tidsplanen og tilpasse bestemmelsen om 
detonationstesten til normal praksis, som for øjeblikket er omhandlet i forordning 2003/2003.

Ændringsforslag 413
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1. En ren fast uorganisk uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af ét primært 
næringsstof.

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.Finally, assuming something 
must be declared, “not more than one” means in fact “one”.
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Ændringsforslag 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En ren flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af højst ét næringsstof.

1. En ren fast uorganisk mineralsk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af ét primært 
næringsstof.

Or. en

Ændringsforslag 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af følgende deklarerede 
næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af de primære 
deklarerede næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

Or. en

Ændringsforslag 416
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af følgende deklarerede 
næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde et af de primære 
deklarerede næringsstoffer i den anførte 
minimumsmængde:

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en

Ændringsforslag 418
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 3 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en

Ændringsforslag 420
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
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Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for straight liquid macronutrient fertilisers should consist of one primary nutrient and 
possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling (e.g., Annex III 
– Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary nutrients (N, P 
and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to be provided 
first.

Ændringsforslag 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 0,5 og 5 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 422
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 0,5 og 5 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En sammensat flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 

1. En sammensat flydende mineralsk 
uorganisk makronæringsstofgødning skal 
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deklareret indhold af mere end ét 
næringsstof.

have et deklareret indhold af mere end ét 
primært næringsstof.

Or. en

Ændringsforslag 424
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En sammensat flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af mere end ét 
næringsstof.

1. En sammensat flydende uorganisk 
makronæringsstofgødning skal have et 
deklareret indhold af mere end ét primært 
næringsstof.

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient fertilisers should consist of more than one primary 
nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for labelling 
(e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between primary 
nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient information to 
be provided first. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Ændringsforslag 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af følgende 
deklarerede næringsstoffer i de anførte 

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
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minimumsmængder: anførte minimumsmængder:

Or. en

Ændringsforslag 426
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af følgende 
deklarerede næringsstoffer i de anførte 
minimumsmængder:

2. Det CE-mærkede gødningsprodukt 
skal indeholde mere end ét af de 
deklarerede primære næringsstoffer i de 
anførte minimumsmængder:

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total nitrogen (N) - 3 masseprocent total nitrogen (N)

Or. en
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Ændringsforslag 428
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total nitrogen (N) - 3 masseprocent total nitrogen (N)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 429
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total nitrogen (N) - Ikke mindre end 1,5 masseprocent 
total nitrogen (N)

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
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gødning.

Ændringsforslag 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- 3 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en

Ændringsforslag 431
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- 3 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- 3 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en

Ændringsforslag 433
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total 
phosphorpentoxid (P2O5)

- Ikke mindre end 1,5 masseprocent 
total phosphorpentoxid (P2O5)

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
gødning.

Ændringsforslag 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 4 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

og kan indeholde én eller flere sekundære 
næringsstoffer i den angivne 
mindstemængde
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Or. en

Ændringsforslag 435
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 4 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- 4 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

Or. en

Ændringsforslag 437
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 1,5 masseprocent total kaliumoxid 
(K2O)

- Ikke mindre end 1,5 masseprocent 
total kaliumoxid (K2O)

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
gødning.

Ændringsforslag 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- 4 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

Or. en

Ændringsforslag 439
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- 4 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- 4 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

Or. en

Ændringsforslag 441
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
magnesiumoxid (MgO)

- Ikke mindre end 0,75 masseprocent 
total magnesiumoxid (MgO)

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
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gødning.

Ændringsforslag 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
calciumoxid (CaO)

- 2 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

Or. en

Ændringsforslag 443
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
calciumoxid (CaO)

- 2 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
calciumoxid (CaO)

- 2 masseprocent total calciumoxid 
(CaO)

Or. en

Ændringsforslag 445
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
calciumoxid (CaO)

- 0,75 masseprocent total 
calciumoxid (CaO)

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
gødning.

Ændringsforslag 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
svovltrioxid (SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en
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Ændringsforslag 447
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
svovltrioxid (SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3)

Or. en

Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
svovltrioxid (SO3) eller

- 5 masseprocent total svovltrioxid 
(SO3) eller

Or. en

Ændringsforslag 449
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,75 masseprocent total 
svovltrioxid (SO3) eller

- ikke mindre end 0,75 % udtrykt i 
masse af total svovltrioxid (SO3),

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
gødning.

Ændringsforslag 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,5 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 0,5 og 5 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 451
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,5 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 0,5 og 5 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en
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Begrundelse

Fertilizer ingredients should continue to be divided into primary and secondary nutrient 
groups, because of very different significance of these nutrient groups. Primary nutrients N, 
P2O5, and K2O are main elements required for proper and efficient plant growing, while 
secondary nutrients MgO, CaO, SO3, and Na2O only support functions of primary elements.
Destroying this division will be detrimental and confusing to the farmer. Therefore, formula 
for compound liquid macronutrient mineral fertilisers should consist of more than one 
primary nutrient and possibly one or more secondary nutrients. Moreover, provisions for 
labelling (e.g., Annex III – Part II – PFC 1(C)) already indirectly recognize division between 
primary nutrients (N, P and K) and secondary nutrients by requiring primary nutrient 
information to be provided first.

Ændringsforslag 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,5 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- mellem 0,5 og 5 masseprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ændringsforslag 453
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – nr. 2 – led 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- 0,5 masseprocent total natriumoxid 
(Na2O).

- Ikke mindre end mellem 0,5 og 5 
masseprocent total natriumoxid (Na2O).

Or. en

Begrundelse

At øge niveauet af næringsstoffer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2003/2003 
ville være uhensigtsmæssigt så høje niveauer af næringsstoffer kan føre til spredning som 
flydende gødning af afgrøderne med mineralsk gødning. Begrænsning snarere en lavere 
recept skal tillade blanding, så de matcher behovene i anlægget og jord til den leverede 
gødning.
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Ændringsforslag 454
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 1(C) (II) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En uorganisk 
mikronæringsstofgødning er en uorganisk 
gødning bortset fra en 
makronæringsstofgødning, der har til 
formål at tilføre en eller flere af følgende 
næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), 
kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), 
molybdæn (Mo) eller zink (Zn).

1. En uorganisk 
mikronæringsstofgødning er en uorganisk 
gødning bortset fra en 
makronæringsstofgødning, der har til 
formål at tilføre en eller flere af følgende 
næringsstoffer: bor (B), cobalt (Co), 
kobber (Cu), jern (Fe), mangan (Mn), 
molybdæn (Mo), selen (Se), Silicium (Si) 
eller zink (Zn).

Or. en

Ændringsforslag 455
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 2 - nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et kalkningsmiddel er et CE-
mærket gødningsprodukt, der har til formål 
at regulere jordens surhedsgrad, og som 
indeholder oxider, hydroxider, carbonater 
eller silicater af næringsstofferne calcium 
(Ca) eller magnesium (Mg).

1. Et kalkningsmiddel er et CE-
mærket gødningsprodukt, der har til formål 
at regulere jordens surhedsgrad, og som 
indeholder oxider, hydroxider, carbonater 
eller silicater af næringsstofferne calcium 
(Ca) eller magnesium (Mg).

Or. en

Ændringsforslag 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må kun bestå af materiale af udelukkende 
biologisk oprindelse, undtagen fossilt 
materiale eller materiale, der er indlejret i 
geologiske formationer.

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må udelukkende bestå af materiale af 
biologisk oprindelse, herunder tørv, 
leonardit, brunkul og humusstoffer 
fremstillet heraf, men med undtagelse af 
andre materialer, som er forstenet eller 
indlejret i geologiske formationer.

Or. en

Ændringsforslag 457
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må kun bestå af materiale af udelukkende 
biologisk oprindelse, undtagen fossilt 
materiale eller materiale, der er indlejret i 
geologiske formationer.

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må udelukkende bestå af materiale af 
biologisk oprindelse, herunder tørv, 
leonardit, brunkul og humusstoffer 
fremstillet heraf, men med undtagelse af 
andre materialer, som er forstenet eller 
indlejret i geologiske formationer.

Or. en

Begrundelse

Det er også vigtigt at sikre produktionen af tørv, leonardit og brunkul-baserede 
jordforbedringsmidler samt jordforbedringsmidler baseret på humusstoffer, der stammer fra 
dem. Disse naturlige matricer øger næringsstofseffektiviteten af jordforbedringsmidlerne, 
hvilket er fordelagtigt for landmænd og uden nogen skadelige konsekvenser ud fra et 
miljømæssigt synspunkt. Udelukkelsen af disse matricer kunne fremme brugen af ineffektive 
jordforbedringsmidler, som ville være til skade for landmændene.

Ændringsforslag 458
Kaja Kallas, Jan Huitema



AM\1121500DA.docx 55/136 PE602.754v01-00

DA

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3(A) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må kun bestå af materiale af udelukkende 
biologisk oprindelse, undtagen fossilt 
materiale eller materiale, der er indlejret i 
geologiske formationer.

1. Et organisk jordforbedringsmiddel 
må kun bestå af materiale af udelukkende 
biologisk oprindelse, herunder leondardite, 
brunkul og tørv, men ikke andet materiale 
eller materiale, der er indlejret i geologiske 
formationer.

Or. en

Ændringsforslag 459
Jiří Maštálka

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 3 (B) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et uorganisk jordforbedringsmiddel 
er et jordforbedringsmiddel bortset fra et 
organisk jordforbedringsmiddel.

1. Uorganisk jordforbedringsmiddel er 
et jordforbedringsmiddel bortset fra et 
organisk jordforbedringsmiddel.

En bionedbrydelig plastfolie er en 
bionedbrydelig polymerfilm, der opfylder 
kravene i punkt 2a og 3 i CMC 10 i bilag 
II, og som er beregnet til at anbringes på 
jordoverfladen på stedet for at beskytte 
dens struktur, holde ukrudtsvækst nede, 
reducere tab af jordfugtighed eller 
forhindre erosion.

Or. en

Ændringsforslag 460
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et vækstmedium er et materiale 1. Et vækstmedium er et materiale 
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bortset fra jord, der anvendes som et 
substrat til rodudvikling.

bortset fra jord, som planter og 
champignoner vokser i.

Or. en

Ændringsforslag 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et vækstmedium er et materiale 
bortset fra jord, der anvendes som et 
substrat til rodudvikling.

1. Et vækstmedium er et materiale 
bortset fra jord, som planter og 
champignoner vokser i.

Or. en

Ændringsforslag 462
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En biostimulans til planter er et CE-
mærket gødningsprodukt, der stimulerer 
planters næringsstofprocesser uafhængigt 
af produktets næringsstofindhold med det 
ene formål at forbedre et eller flere af 
følgende kendetegn ved planten:

1. En biostimulans til planter er et CE-
mærket gødningsprodukt, der indeholder et 
naturligt forekommende stof eller en 
mikroorganisme, der stimulerer planters 
næringsstofprocesser uafhængigt af dets 
næringsstofindhold, eller en kombination 
af sådanne stoffer og/eller 
mikroorganismer, med det ene formål at 
forbedre et eller flere af følgende 
kendetegn ved planten:

Or. en
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Ændringsforslag 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En biostimulans til planter er et CE-
mærket gødningsprodukt, der stimulerer 
planters næringsstofprocesser uafhængigt 
af produktets næringsstofindhold med det 
ene formål at forbedre et eller flere af 
følgende kendetegn ved planten:

1. En biostimulans til planter er et CE-
mærket gødningsprodukt, der stimulerer 
planters næringsstofprocesser uafhængigt 
af produktets næringsstofindhold med det 
ene formål at forbedre et eller flere af 
følgende kendetegn ved planten og 
anlægget rhizophere eller phyllosphere:

Or. en

Ændringsforslag 464
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tolerance over for abiotisk stress 
eller

b) tolerance over for abiotisk eller 
biotisk stress eller

Or. en

Ændringsforslag 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tolerance over for abiotisk stress 
eller

b) tolerance over for abiotisk stress
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Or. en

Ændringsforslag 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nedbrydning af organiske 
forbindelser i jorden, eller

Or. en

Ændringsforslag 467
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) nedbrydning af organiske 
forbindelser i jorden

Or. en

Ændringsforslag 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6 – nr. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) tilgængeligheden af
næringsstoffer i jorden og rhizosfæren

Or. en
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Ændringsforslag 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – nr. 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

skal biostimulansen til planter have en pH 
på 4 eller derover.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 470
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Bilag I – del II – PFC 6(A) – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. Holdbarheden for den mikrobielle 
biostimulans til planter skal være på 
mindst 6 måneder under de 
opbevaringsbetingelser, der er angivet på 
etiketten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 471
Kaja Kallas

Forslag til forordning
Bilag II – indledning – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Komponentmaterialerne eller de 
inputmaterialer, der er brugt til at 
producere dem, må ikke indeholde et af de 
stoffer, for hvilke der i bilag I til denne 
forordning er angivet 
maksimalgrænseværdier, i sådanne 
mængder, at det bringer det CE-mærkede 
gødningsprodukts opfyldelse af et af de 

De materialer eller de materialer, der er
brugt til at producere dem, må ikke 
indeholde et af de stoffer, for hvilke der er 
angivet maksimalgrænseværdier, i bilag I 
til denne forordning i mængder, som det 
ikke ville være muligt at fjerne under 
fremstillingen af det CE-mærkede 
gødningsprodukt i et sådant omfang, at 
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gældende krav i nævnte bilag i fare. bringe produktet i overensstemmelse med 
de gældende krav i nævnte bilag i fare.

Or. en

Ændringsforslag 472
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde stoffer og blandinger bortset 
fra39

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde stoffer og blandinger, herunder 
tekniske additiver bortset fra39

___ ___

39Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 
forhindrer det ikke i at være et tilladt 
komponentmateriale i en anden CMC, for 
hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. 
CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 
og 10 (polymerer) og CMC 8 
(agronomiske additiver).

39 Udelukkelsen af et materiale fra CMC 1 
forhindrer det ikke i at være et tilladt 
komponentmateriale i en anden CMC, for 
hvilke der gælder andre krav. Jf. f.eks. 
CMC 11 (animalske biprodukter), CMC 9 
og 10 (polymerer) og CMC 8 
(agronomiske additiver).

Or. en

Ændringsforslag 473
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) foderstofindustrien biprodukter i 
fortegnelsen over fodermidler, er opført i 
forordning (EU) nr. 68/2013;

Or. de
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Ændringsforslag 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 1 - nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) polymerer eller e) med undtagelse af de polymerer, 
der anvendes vækstmedier, der ikke 
kommer i berøring med jorden, eller

Or. en

Begrundelse

Forslaget bør indeholde en udtrykkelig mulighed for vækstmedier, der ikke kommer i berøring 
med jorden til at anvende polymerer som bindemiddel. Disse polymerer ikke frembyder nogen 
risiko for dyrs eller menneskers sundhed, plantesundhed eller miljø.

Ændringsforslag 475
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der har gennemgået 
fysiske, mekaniske eller biokemisk 
forarbejdning, som kan omfatte yderligere 
koncentrering, rensning og/eller blanding, 
forudsat at den kemiske karakter af 
komponenterne er ikke bevidst ændret af 
kemiske og/eller mikrobielle processer. 

Or. en

Ændringsforslag 476
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der har undergået en 
minimal forarbejdning, som f.eks. 
granulering, hakning, ekstrudering frost-
behandling plantesundhedsmæssige 
varmebehandling, sigtning, næringsstoffer, 
skæring, knusning, formaling, 
centrifugering, presning, tørring, 
frysetørring eller ekstraktion med vand.

Or. en

Begrundelse

Vækstmedier er afgørende for produktionen af gartneriprodukter. Fælles plantebaserede 
vækstmedier materialer skal gennemgå yderligere processer for plantesundhedsårsager. 
Disse processer bør inddrages for at sikre et bredt udbud af vækstmedier til 
konkurrencedygtige priser.

Ændringsforslag 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
sigtning, mosning, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring, 
neutralisering, ekstrudering, 
kølebehandling, varmesanering eller 
ekstraktion med vand.

Or. en
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Ændringsforslag 478
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
sigtning, mosning, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring, 
neutralisering, ekstrudering, 
kølebehandling, varmesanering eller 
ekstraktion med vand.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bør gøres mere omfattende, fordi det område af vegetabilske ekstrakter 
og relative udvindingsprocesser, der er blevet anvendt i mange år og/eller blevet patenteret, 
er bredere. Forslaget er dog ikke bør tillade, at farlige processer som f.eks. stråling.

Ændringsforslag 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
sigtning, mosning, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring, 
neutralisering, ekstrudering, 
kølebehandling, varmesanering eller 
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ekstraktion med vand.

Or. en

Ændringsforslag 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring eller 
ekstraktion med vand.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde planter, plantedele eller 
planteekstrakter, der ikke har været 
underkastet anden forarbejdning end 
opskæring, findeling, centrifugering, 
sigtning, mosning, centrifugering, 
presning, tørring, frysetørring, 
neutralisering, ekstrudering, 
kølebehandling, bestråling, varmesanering 
eller ekstraktion med vand.

Or. en

Ændringsforslag 481
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved anvendelsen af punkt 1 forstås 
ved planter også alger, dog ikke 
blågrønne alger.

udgår

Or. en

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed for brugerne af gødningen må definitionen af planter ikke 
forveksles med andre materialer som f.eks. alger.
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Ændringsforslag 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde kompost frembragt ved aerob 
kompostering af udelukkende et eller flere 
af følgende inputmaterialer:

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde kompost, flydende eller 
ikkelikvide mikrobiel eller ikke-
mikrobielle ekstrakt fremstillet af kompost 
frembragt ved aerob kompostering, og 
eventuelle deraf følgende mangedobling af 
naturligt forekommende antimikrobielle 
stoffer af udelukkende et eller flere af 
følgende inputmaterialer:

Or. en

Ændringsforslag 483
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – nr. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levende eller døde organismer eller 
dele heraf, som er uforarbejdet eller kun 
forarbejdet ved manuel, mekanisk eller 
tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i 
vand, ved flotation, ved ekstraktion med 
vand, ved dampdestillation eller ved 
opvarmning med det ene formål at fjerne 
vand, eller som er udvundet af luft på en 
hvilken som helst måde, undtagen

c) levende eller døde organismer eller 
dele heraf, som er uforarbejdet eller kun 
forarbejdet ved manuel, mekanisk eller 
tyngdemæssig påvirkning, ved opløsning i 
vand, ved flotation, ved ekstraktion vand, 
undtagen

Or. en

Begrundelse

Kompost er ikke et sterilt næringssubstrat. Det er ikke blot en kilde til næringsstoffer, men 
også et inokulum af levende organismer, som vil etablere sig på mellemlang de præsenteres 
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for (f.eks. udpint jord) og kickstart af næringsstoffer via levende processer. Derfor sterilisere 
kompost ved opvarmning eller damp, der behandler den ødelægger enhver retmæssig 
inokulation funktion, den ville have brugt. For at undgå, at folk forstår "kompost" 
næringssubstrat, som sterilt terminologien bør revideres. Som sådan, men at lovforslaget ikke 
klar.

Ændringsforslag 484
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – nr. 1 – litra c – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- spildevandsslam, industrislam eller 
opmudringsslam og

- — spildevandsslam, industrislam 
(bortset fra ikke-forbrugelige 
fødevarerester, foder og plantager, der er 
forbundet med agrobrændstoffer) eller 
opmudringsslam og

Or. en

Ændringsforslag 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der kun forarbejder inputmaterialer 
som omhandlet i punkt 1, og

- i hvilke produktionslinjerne for 
inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 
klart er adskilt fra produktionslinjer for 
forarbejdning af andre inputmaterialer end 
dem, der er omhandlet i stk. 1, og

Or. en

Ændringsforslag 486
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 3 – nr. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Fra den [Publications office: Please 
insert the date occurring 5 years after the 
date of application of this Regulation] må 
komposten højst indeholde 2,5 g synlige 
urenheder i form af plast på over 2 mm pr. 
kg tørstof. Fra den [Publications office: 
Please insert the date occurring 8 years 
after the date of application of this 
Regulation] skal grænseværdien på 2,5 
g/kg tørstof tages op til fornyet vurdering 
for at tage hensyn til de fremskridt, der er 
gjort med hensyn til separat indsamling af 
bioaffald.

5. Fra den [Publications office: Please 
insert the date occurring 2 years after the 
date of application of this Regulation] må 
komposten højst indeholde 2,5 g synlige 
urenheder i form af plast på over 2 mm pr. 
kg tørstof. Fra den [Publications office: 
Please insert the date occurring 5 years 
after the date of application of this 
Regulation] skal grænseværdien på 2,5 
g/kg tørstof tages op til fornyet vurdering 
for at tage hensyn til de fremskridt, der er 
gjort med hensyn til separat indsamling af 
bioaffald.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at tillade op til 5 g/kg plast i kompost i fem år. Mængden på 2,5 g/kg 
bør finde anvendelse to år efter datoen for anvendelsen af denne forordning, og den bør tages 
op til revision efter 5 år.

Ændringsforslag 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 4 – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der kun forarbejder inputmaterialer 
som omhandlet i punkt 1, og

- i hvilke produktionslinjerne for 
inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 
klart er adskilt fra produktionslinjer for 
forarbejdning af andre inputmaterialer end 
dem, der er omhandlet i stk. 1, og

Or. en

Ændringsforslag 488
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 5 – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der kun forarbejder inputmaterialer 
som omhandlet i punkt 1, og

- i hvilke produktionslinjerne for 
inputmaterialer som omhandlet i punkt 1 
klart er adskilt fra produktionslinjer for 
forarbejdning af andre inputmaterialer end 
dem, der er omhandlet i stk. 1, og

Or. en

Ændringsforslag 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 7 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ikke har været underkastet anden 
behandling end tørring eller frysetørring 
og

udgår

Or. en

Ændringsforslag 490
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC7 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- ikke har været underkastet anden 
behandling end tørring eller frysetørring 
og

udgår

Or. de

Ændringsforslag 491
Pascal Durand
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Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 7 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- er opført i nedenstående tabel: udgår

Azotobacter spp.

Mykorrhizasvampe

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Begrundelse

Der findes allerede mange andre arter og mikrobielle konsortier heraf, der anvendes og er af 
interesse for landbrugere, og som allerede er anerkendt på nationalt plan.

Ændringsforslag 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde et stof eller en blanding 
beregnet til at forbedre gødningsproduktets 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
det eller den pågældende stofs eller 
blandings opfyldelse af kravene i denne 
forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I 
er blevet dokumenteret i overensstemmelse 
med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde et stof eller en blanding 
(herunder teknologiske tilsætningsstoffer, 
f.eks.: antiklumpningsmidler, 
skumhæmmende støvtætte agenter, 
agenter, farvestoffer og rheologiske 
ansatte), der er beregnet til at forbedre 
gødningsproduktets produkts 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
stoffet eller blandingen overholder kravene 
i denne forordning for et produkt i PFC 5 i 
bilag I er blevet dokumenteret i 
overensstemmelse med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.
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Or. en

Ændringsforslag 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde et stof eller en blanding 
beregnet til at forbedre gødningsproduktets 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
det eller den pågældende stofs eller 
blandings opfyldelse af kravene i denne 
forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I 
er blevet dokumenteret i overensstemmelse 
med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde et stof eller en blanding 
(herunder teknologiske tilsætningsstoffer, 
f.eks.: antiklumpningsmidler, 
skumhæmmende støvtætte agenter, 
agenter, farvestoffer og rheologiske 
ansatte), der er beregnet til at forbedre 
gødningsproduktets produkts 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
stoffet eller blandingen overholder kravene 
i denne forordning for et produkt i PFC 5 i 
bilag I er blevet dokumenteret i 
overensstemmelse med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.

Or. en

Ændringsforslag 494
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde et stof eller en blanding 
beregnet til at forbedre gødningsproduktets 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
det eller den pågældende stofs eller 
blandings opfyldelse af kravene i denne 
forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I 
er blevet dokumenteret i overensstemmelse 

1. Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde et stof eller en blanding 
(herunder teknologiske tilsætningsstoffer, 
f.eks.: Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde et stof eller en blanding 
beregnet til at forbedre gødningsproduktets 
frigivelsesmønstre for næringsstoffer, hvis 
det eller den pågældende stofs eller 
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med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.

blandings opfyldelse af kravene i denne 
forordning for et produkt i PFC 5 i bilag I 
er blevet dokumenteret i overensstemmelse 
med den 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der gælder for et sådant agronomisk 
additiv.

Or. en

Ændringsforslag 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde en nitrifikationshæmmer, 
som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i 
bilag I, hvis mindst 50 % af det totale 
nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet 
består af nitrogen (N)-formerne ammonium 
(NH4+) og urea (CH4N2O).

3. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde en nitrifikationshæmmer, 
som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i 
bilag I, hvis mindst 50 % af det totale 
nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet 
består af nitrogen (N)-formen ammonium 
(NH4+) eller ammonium (NH4+) og urea 
(CH4N2O).

Or. en

Ændringsforslag 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 8 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde en ureasehæmmer, som 
opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(II) i bilag I, 
hvis mindst 50 % af det totale 
nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet 
består af nitrogen (N)-formen urea 
(CH4N2O).

4. Et CE-mærket gødningsprodukt må 
kun indeholde en nitrifikationshæmmer, 
som opfylder kravene, jf. PFC 5(A)(I) i 
bilag I, hvis mindst 50 % af det totale 
nitrogenindhold (N) i gødningsproduktet 
består af nitrogen (N)-formen ammonium 
(NH4+) eller ammonium (NH4+) og urea 
(CH4N2O).
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Or. en

Ændringsforslag 497
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 9 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Polymererne må ikke indeholde 
formaldehyd.

3. Polymererne må ikke indeholde 
600 ppm fri formaldehyd.

Or. en

Ændringsforslag 498
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedring af vand 
Bodendurchdringung.

Or. de

Ændringsforslag 499
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
skal følgende kriterium være opfyldt: 
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og 
biologisk på en sådan måde, at det meste af 
den til sidst nedbrydes til carbondioxid 
(CO2), biomasse og vand. I en 

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
skal følgende kriterium være opfyldt: 
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og 
biologisk på en sådan måde, at det meste af 
den til sidst nedbrydes til carbondioxid 
(CO2), biomasse og vand. Mindst 90 % af 



AM\1121500DA.docx 73/136 PE602.754v01-00

DA

bionedbrydelighedstest som angivet i litra 
a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det 
organiske carbon være omdannet til CO2 
på højst 24 måneder.

det organiske carbon skal omdannes til 
CO2 sammenlignet med en passende 
standard i bionedbrydelighedstesten. De 
biologiske kriterier samt udviklingen af en 
passende metode til biologisk nedbrydning 
skal vurderes i forhold til de seneste 
videnskabelige beviser og den [tre år efter 
datoen for anvendelsen af denne 
forordning].

Or. en

Begrundelse

Industrien har brug for tid til at udvikle nye teknologier med at tilpasse sig til de nye krav til 
bionedbrydelighed Derfor foreslås det, at der fastsættes standarder for bionedbrydning med 
passende prøvningsmetoder 3 år efter anvendelsen af den nye forordning.

Ændringsforslag 500
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
skal følgende kriterium være opfyldt: 
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og 
biologisk på en sådan måde, at det meste af 
den til sidst nedbrydes til carbondioxid 
(CO2), biomasse og vand. I en 
bionedbrydelighedstest som angivet i litra 
a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det 
organiske carbon være omdannet til CO2 
på højst 24 måneder.

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
skal følgende kriterium være opfyldt: 
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og 
biologisk på en sådan måde, at det meste af 
den til sidst nedbrydes til carbondioxid 
(CO2), biomasse og vand. Den skal have 
mindst 90 % af det organiske carbon være 
omdannet til CO2 på højst 12 måneder, en 
bionedbrydelighedstest som angivet i litra 
a) -c) nedenfor, skal også udføres under 
realistiske in betingelser, der tager hensyn 
til de differentierede afgiftssatser 
nedbrydning under anaerobe forhold i 
akvatiske naturtyper eller under vandet, 
betingelser eller frosset udpint jord.

Or. en
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Ændringsforslag 501
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation] 
skal følgende kriterium være opfyldt: 
Polymeren skal kunne nedbrydes fysisk og 
biologisk på en sådan måde, at det meste af 
den til sidst nedbrydes til carbondioxid 
(CO2), biomasse og vand. I en 
bionedbrydelighedstest som angivet i litra 
a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det 
organiske carbon være omdannet til CO2 
på højst 24 måneder.

2. Fra den [Publications office, please 
insert the date occurring tre år efter datoen 
for anvendelsen af denne forordning], skal 
følgende kriterium være opfyldt: 
overfladebehandlingsmiddel Polymeren 
skal kunne nedbrydes fysisk og biologisk 
på en sådan måde, at det meste af den til 
sidst nedbrydes til carbondioxid (CO2), 
biomasse og vand. I en 
bionedbrydelighedstest som angivet i litra 
a)-c) nedenfor skal mindst 90 % af det 
organiske carbon være omdannet til CO2 
på højst 24 måneder.

Or. de

Ændringsforslag 502
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 - nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Testen skal gennemføres ved 25 °C 
± 2 °C.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 503
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Testen skal gennemføres i henhold 
til en metode til bestemmelse af total 
aerob bionedbrydelighed af plast i jord 
ved måling af oxygenforbrug eller 
mængden af udviklet carbondioxid.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 504
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Et mikrokrystallinsk 
cellulosepulver med samme dimension 
som testmaterialet skal anvendes som 
referencemateriale i denne test.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 505
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 10 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Inden testen må testmaterialet ikke 
gøres til genstand for betingelser eller 
procedurer, der har til formål at 
accelerere nedbrydningen af filmen, f.eks. 
eksponering for varme eller lys.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Forslag til forordning
Bilag I – del II – CMC 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde animalske biprodukter i den i 
forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte 
betydning, der har nået slutpunktet i 
fremstillingskæden, som fastsat i henhold 
til nævnte forordning, og som er opført og 
angivet i nedenstående tabel:

Et CE-mærket gødningsprodukt kan 
indeholde animalske biprodukter i den i 
forordning (EF) nr. 1069/2009 anvendte 
betydning. I henhold til forordningen kan 
bringes i omsætning uden restriktioner 
gødningsstoffer, der har nået slutpunktet i 
fremstillingskæden, og som er anført i 
nedenstående tabel, som angivet heri:

Or. it

Ændringsforslag 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag II – del II – CMC 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

CMC 11a: ANDRE BIPRODUKTER 
FRA INDUSTRIEN

1. Et CE-mærket gødningsprodukt 
kan indeholde andre biprodukter fra 
industrien, som kommer fra specifikke 
industrielle processer, der er udelukket 
fra CMC 1 og er opført og angivet i 
nedenstående tabel, på de betingelser, der 
er fastsat deri:

2. Indtil den [Publications office, 
please insert the date occurring 5 år efter 
offentliggørelsen af denne forordning i 
Den Europæiske Unions Tidende] 
følgende aktuelt anvendes industrielle 
biprodukter kan anvendes som 
komponentmaterialer til CE-mærkede 
gødningsprodukter på markedet: 
ammoniumsulfat, svovlsyre, jernsulfat, 
ammoniak, magnesium sulfate, 
magnesiumnitrat og 
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antiklumpningsmidler, når opnået som 
biprodukter af specifikke industrielle 
processer.

Or. en

Begrundelse

The regulation should foster the reuse of industrial by-products. Failure to include 
industrial by-products would impede circular economy, instead of promoting it. Much of 
NPK fertilizers produced today contain ammonium sulfate obtained as a by-product of 
caprolactam production. This would no longer be allowed, as the proposal fails to include 
industrial by-products in Annex II. A similar situation occurs with sulfuric acid, which is 
also obtained as a by-product. Failure to include by-products in Annex II would also 
prevent future innovation, because any fertiliser product using an industrial by-product 
would be excluded. Therefore, the European Commission should establish the criteria to 
include these by-products and co-products in Annex II. In the meanwhile, a transition period 
of five years should be established to allow the continued use of such by-products and co-
products in CE-fertilizing products not to disrupt circular economy and well-established 
manufacturing processes. 

Ændringsforslag 508
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anvisning for påtænkt anvendelse, 
herunder påtænkt anvendelsesmængde og 
påtænkte målplanter

c) De angivelser for anvendelse i 
henhold til god landbrugspraksis, EU-
lovgivning og nationale regler som led i en 
gødningsplan.

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne er erhvervsmæssige brugere af mineralgødning. Anvisning for påtænkt 
anvendelse eller påtænkte målplanter kan være meget forskellige, da gødningsprodukter kan 
anvendes til mange formål. Informationsniveauet på posens etikette skal være overkommelig 
for både producenter og landbrugere. 
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Ændringsforslag 509
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anvisning for påtænkt anvendelse, 
herunder påtænkt anvendelsesmængde og 
påtænkte målplanter

c) Anvisning for påtænkt anvendelse, 
herunder påtænkt anvendelsesmængde, 
oplagring, timing, målgruppen af planter 
eller svampe, og, hvis relevant, metode til 
at forhindre uønskede emissioner;

Or. en

Ændringsforslag 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) anvisning for påtænkt anvendelse, 
herunder påtænkt anvendelsesmængde og 
påtænkte målplanter

c) anvisning for påtænkt anvendelse, 
herunder påtænkt anvendelsesmængde og 
påtænkte målplanter

Or. en

Begrundelse

Landbrugerne er erhvervsmæssige brugere af mineralgødning. Anvisning for påtænkt 
anvendelse eller påtænkte målplanter kan være meget forskellige, da gødningsprodukter kan 
anvendes til mange formål. Niveauet af information på etiketten på posen skal være 
overkommelig for både fabrikanter og landmænd. Landmænd er professionelle brugere af 
mineralske gødningsstoffer Anvisning for påtænkt anvendelse eller påtænkte målplanter kan 
være meget forskellige, da gødningsprodukter kan anvendes til mange formål. 
Informationsniveauet på posens etikette skal være overkommelig for både producenter og 
landbrugere.

Ændringsforslag 511
Pascal Durand
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Forslag til forordning
Bilag III – del I – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af alle komponenter, 
som udgør over 5 % af produktvægten i 
faldende størrelsesorden i tørvægt, 
herunder en angivelse af de relevante 
komponentmaterialekategorier (CMC) som 
omhandlet i bilag II.

e) en beskrivelse af alle komponenter 
efter produktvægt i faldende 
størrelsesorden i tørvægt, herunder en 
angivelse af de relevante 
komponentmaterialekategorier (CMC) som 
omhandlet i bilag II.

Or. enBegrundelse

Failure to fully label quantities under 5% may have a significant effect on the total 
characteristics of the mixture, and may add hazardous, unpermitted or inactive components 
e.g. industrial waste, synthetic compounds or sand. Meanwhile, organic farmers are only 
allowed to use organic (in the chemical sense) fertiliser components and products which are 
100% in line with the Regulation (EC) No 834/2007, so they need to know exactly what 
additional components there are and how much, in case they are not permitted under Reg. 
834/2007. Otherwise if the farmers are controlled after using such products containing non-
permitted substances on their fields, they may be prevented from selling their products as 
organic or de-certified.

Ændringsforslag 512
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del I – nr. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) en beskrivelse af alle komponenter, 
som udgør over 5 % af produktvægten i 
faldende størrelsesorden i tørvægt, 
herunder en angivelse af de relevante 
komponentmaterialekategorier (CMC) som 
omhandlet i bilag II.

e) en beskrivelse af alle komponenter 
efter produktvægt i faldende 
størrelsesorden i tørvægt, herunder en 
angivelse af de relevante 
komponentmaterialekategorier (CMC) som 
omhandlet i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 513
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Bilag III – del I – nr. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) indholdet af tungmetaller i det EU 
gødningsprodukt beregnet som 
gennemsnittet af de 3 seneste analyser, 
der er udført i henhold til kravene i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 514
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del I – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen skal samtidig med 
offentliggørelsen af denne forordning i 
Den Europæiske Unions Tidende 
offentliggøre en vejledning, der giver 
klarhed og eksempler, til producenten og 
markedsovervågningsmyndighederne om, 
hvordan mærkningen skal udformes. 
Denne vejledning skal også angive de 
relevante oplysninger i henhold til bilag 
III, del 1, punkt 2, litra d).

Or. en

Begrundelse

For at lette markedsovervågningsmyndighedernes kontrol og producenters overholdelse, bør 
Kommissionen angive konkrete krav og visuelle aspekter af energimærker for gødninger i et 
vejledende dokument.

Ændringsforslag 515
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Bilag III – del 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Hvis det er tilladt at anvende det 
CE-mærkede gødningsprodukt i økologisk 
landbrug i henhold til forordning (EF) nr. 
834/2007, skal det angives på etiketten 
som "tilladt i økologisk landbrug i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 834/2007".

CE-mærkede gødningsprodukter, der ikke 
er egnet til økologisk landbrug i henhold 
til forordning (EF) nr. 834/2007, og som 
har et kommercielt navn, der minder om 
angivelserne i artikel 23 forordning (EF) 
nr. 834/2007 og kan vildlede den endelige 
bruger om dets anvendelse i økologisk 
landbrug, skal angives på mærkningen 
som "ikke tilladt i økologisk landbrug i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 834/2007."

Or. en

Ændringsforslag 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Indholdet af nitrifikationshæmmer 
skal udtrykkes i masseprocent af total 
nitrogen (N), der forekommer som 
ammoniumnitrogen (NH4+) og 
ureanitrogen (CH4N2O).

b) Indholdet af nitrifikationshæmmer 
skal udtrykkes i masseprocent af total 
nitrogen (N), der forekommer som 
ammoniumnitrogen (NH4+) og 
ureanitrogen (CH4N2O).

Or. en

Ændringsforslag 517
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(A) – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), angivet ved deres kemiske symboler i 
rækkefølgen N-P-K

a) de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), angivet ved deres kemiske symboler i 
rækkefølgen N-P-K Det deklarerede 
indhold af nitrogen er givet ved summen 
af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra 
urea-formaldehyd, N fra 
isobutylidendiurea, N fra 
crotonylidendiurea og N fra cyanid.

Phosphorholdige gødningsstoffer skal 
opfylde følgende mindstekrav til 
opløselighedsniveauer for at være 
tilgængelige for planter, ellers kan de ikke 
deklareres som phosphorgødningsstoffer:

– vandopløselighed: minimum 25% af den 
samlede mængde P

– opløselighed i neutralt ammoniumcitrat: 
minimum 30% af den samlede mængde P

– opløselighed i myresyre (kun for blødt 
råphosphat): minimum 35% af den 
samlede mængde P.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at forbedre klarheden af mærkningen er det nødvendigt at specificere alle 
nitrogenformer, der indgår i den samlede mængde nitrogen, og deres 
phosphoropløselighedsværdi. For at optimere planternes absorption af phosphor, som kun 
afhænger af den opløselige fraktion fra rødderne, er det nødvendigt at fastlægge det niveau af 
opløselighed, der skal angives for naturgødningsphosphatet.

Ændringsforslag 518
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (A) – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de deklarerede næringsstoffer b) de deklarerede næringsstoffer 
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magnesium (Mg), calcium (Ca), svovl (S) 
eller natrium (Na), angivet ved deres 
kemiske symboler i rækkefølgen Mg-Ca-S-
Na

calcium (Ca), magnesium (Mg), natrium 
(Na) eller svovl (S), angivet ved deres 
kemiske symboler i rækkefølgen Ca- Mg, 
Na — S;

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Or. en

Ændringsforslag 519
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(A) – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tal, der angiver det samlede indhold 
af de deklarerede næringsstoffer nitrogen 
(N), phosphor (P) eller kalium (K), 
efterfulgt af tal i parentes, der angiver det 
samlede indhold af magnesium (Mg), 
calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

c) tal, der angiver det gennemsnitlige 
indhold af de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver 
det samlede indhold af magnesium (Mg), 
calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

Or. en

Begrundelse

For organiske gødningsstoffer er det ikke altid muligt at opnå en fuldstændig mærkning af det 
nøjagtige kvantitative indhold af næringsstoffer på grund af gødningens særlige karakter 
og/eller naturlige oprindelse - variable mængder/koncentrationer i levende systemer er 
naturligt.

Ændringsforslag 520
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (A) - stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tal, der angiver det samlede indhold 
af de deklarerede næringsstoffer nitrogen 
(N), phosphor (P) eller kalium (K), 
efterfulgt af tal i parentes, der angiver det 
samlede indhold af magnesium (Mg), 
calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

c) tal, der angiver det gennemsnitlige 
indhold af de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), efterfulgt af tal i parentes, der angiver 
det samlede indhold af magnesium (Mg), 
calcium (Ca), svovl (S) eller natrium (Na)

Or. en

Ændringsforslag 521
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – litra d – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● organisk carbon (C) og ● — organisk carbon (C) og C/N-
forhold;

Or. en

Begrundelse

Det bør også angives, da det udgør en angivelse af forekomsten af kvælstof, mineraliseringen.

Ændringsforslag 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(A) – nr. 1 – litra d – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- organisk carbon (C) og - — organisk carbon (C) og C/N-
forhold;

Or. en
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Begrundelse

C/N-forholdet bør angives på mærkningen, da det udgør en angivelse af forekomsten af 
kvælstof, mineraliseringen af anlægget. Uden den vil det være muligt at indiate kvælstof, som 
ikke er til rådighed for anlægget.

Ændringsforslag 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(B) – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 
passende afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for vag. Det står ikke klart, hvad der ligger i oplysninger om 
virkninger for luftkvaliteten, eller hvad "passende afhjælpende foranstaltninger" præcis er.
Ureaproducenter er desuden i forvejen dårligt stillet på grund af behovet for CO2-
emissionskvoter, som de ikke kan modregne i urea (ingen CO2-opsamling for urea). Endelig 
er der ingen tilsvarende bestemmelser for gylle og organisk gødning.

Ændringsforslag 524
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – nr. 1 – litra (e)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 

udgår
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passende afhjælpende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for vag. Det står ikke klart, hvad der ligger i oplysninger om 
virkninger for luftkvaliteten, eller hvad "passende afhjælpende foranstaltninger" præcis er. 
Ureaproducenter er desuden i forvejen dårligt stillet på grund af behovet for CO2-
emissionskvoter, som de ikke kan modregne i urea (ingen CO2-opsamling for urea). Endelig 
er der ingen tilsvarende bestemmelser for gylle og organisk gødning.

Ændringsforslag 525
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(B) – nr. 1 – litra d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● Total phosphorpentoxid (P2O5) ● Phosphorus pentoxide (P2O5) der 
er opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og 
vand.

Or. en

Begrundelse

"Total" giver ikke mening fra en agronomisk vinkel, navnlig ikke ved høje eller neutrale pH-
værdier og ringe nedbør. Opløseligt i ammoniumcitrat og i vand er til rådighed for den, for at 
give bedre information til landbrugerne.

Ændringsforslag 526
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – nr. 1 – litra d – led 2 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis der forekommer blødt 
råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) 
opløseligt i myresyge

– phosphorpentoxid (P2O5) kun
opløseligt i mineralske syrer
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Or. en

Begrundelse

Det er ikke umiddelbart tilgængelige, som kun findes i meget lav pH-værdi, jordbundsforhold 
og kraftig nedbør. For bedre information til landbrugerne, skal disse oplysninger inkluderes 
på energimærket.

Ændringsforslag 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(B) – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 
passende afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 528
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(B) – nr. 2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● indhold af organisk carbon (C) og ● — organisk carbon (C) og C/N-
forhold;

Or. en

Begrundelse

Det bør også angives, da det udgør en angivelse af forekomsten af kvælstof, mineraliseringen.
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Ændringsforslag 529
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC1 (B) – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. hvis det samlede indhold af 
phosphor (P) i det CE-mærkede 
gødningsprodukt er på mindst 5 
masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-
ækvivalent ("phosphatgødning"):

a) Hvis indholdet af cadmium (Cd) svarer 
til eller er højere end 20 mg/kg 
phosphorpentoxid (P2O5), angives det 
faktiske cadmiumindhold i mg/kg P205, 
og.

b) sætningen "lavt cadmiumindhold" 
eller lignende eller et logo med den 
pågældende meddelelse må kun 
forekomme, hvis cadmiumindholdet er 
lavere end 20 mg/kg phosphorpentoxid 
(P2O5)

Or. en

Ændringsforslag 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), angivet ved deres kemiske symboler i 
rækkefølgen N-P-K

a) de deklarerede næringsstoffer 
nitrogen (N), phosphor (P) eller kalium 
(K), angivet ved deres kemiske symboler i 
rækkefølgen N-P-K. Det nitrogenindhold, 
der skal deklareres, er givet ved summen 
af ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra 
urea-formaldehyd, N fra 
isobutylidendiurea og N fra 
crotonylidendiurea.

Phosphorholdige gødningsstoffer skal 
opfylde følgende mindstekrav til 
opløselighedsniveauer for at være 
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tilgængelige for planter, ellers kan de ikke 
deklareres som phosphorgødningsstoffer:

vandopløselighed: minimum 40 % af den 
samlede mængde P2O5

– minimum 75 % af den samlede mængde 
P2O5-opløselighed i neutralt 
ammoniumcitrat

– opløselighed i myresyre (kun for blødt 
råphosphat): minimum 55% af den 
samlede mængde P2O5

Or. en

Ændringsforslag 531
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

● Total Phosphorus pentoxide (P2O5); ● Phosphorus pentoxide (P2O5) der er 
opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og 
vand.

Or. en

Begrundelse

"Total" giver ikke mening fra en agronomisk vinkel, navnlig ikke ved høje eller neutrale pH-
værdier og ringe nedbør. Opløseligt i ammoniumcitrat og i vand er til rådighed for den, for at 
give bedre information til landbrugerne.

Ændringsforslag 532
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra d – led 2 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis der forekommer blødt 
råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) 
opløseligt i myresyge

- — Phosphor phosphorpentoxid 
(P2O5) opløseligt i mineralsk syre;
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Or. en

Ændringsforslag 533
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra d – led 2 – underled 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- hvis der forekommer blødt 
råphosphat, phosphorpentoxid (P2O5) 
opløseligt i myresyge

- phosphorpentoxid (P2O5) kun 
opløseligt i mineralske syrer

Or. en

Begrundelse

Det er ikke umiddelbart tilgængelige, som kun findes i meget lav pH-værdi, jordbundsforhold 
og kraftig nedbør. For bedre information til landbrugerne, skal disse oplysninger inkluderes 
på energimærket.

Ændringsforslag 534
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra d – led 4 – underled 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- form såsom pulveriseret eller 
pelleteret

Or. en

Ændringsforslag 535
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- råmaterialer, der anvendes til 
produktion og omtrentlig procentdel af 
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ingredienser

Or. en

Ændringsforslag 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (C) (I) – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 
passende afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for vag. Det står ikke klart, hvad der ligger i oplysninger om 
virkninger for luftkvaliteten, eller hvad "passende afhjælpende foranstaltninger" præcis er.
Ureaproducenter er desuden i forvejen dårligt stillet på grund af behovet for CO2-
emissionskvoter, som de ikke kan modregne i urea (ingen CO2-opsamling for urea). Endelig 
er der ingen tilsvarende bestemmelser for gylle og organisk gødning.

Ændringsforslag 537
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I) – nr. 1 – litra (e)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 
passende afhjælpende foranstaltninger.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er for vag. Det står ikke klart, hvad der ligger i oplysninger om 
virkninger for luftkvaliteten, eller hvad "passende afhjælpende foranstaltninger" præcis er. 
Ureaproducenter er desuden i forvejen dårligt stillet på grund af behovet for CO2-
emissionskvoter, som de ikke kan modregne i urea (ingen CO2-opsamling for urea). Endelig 
er der ingen tilsvarende bestemmelser for gylle og organisk gødning.

Ændringsforslag 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C) – PFC 1(C)(I) – nr. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvis der forekommer urea 
(CH4N2O), oplysninger om, hvilke 
virkninger for luftkvaliteten ammoniak 
fra anvendelse af gødning kan have, og 
en opfordring til brugerne om at anvende 
passende afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 539
Pascal Durand

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I) – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gødningsprodukter, der 
indeholder mindre end 5 ppm af 
henholdsvis cadmium, arsen, bly, chrom 
VI og kviksølv, er berettiget til at anvende 
et synligt "miljømærke" på deres 
emballage og etiket. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter med henblik på at 
vedtage de tekniske standarder for dette 
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mærke.

Or. en

Begrundelse

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 
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.

Ændringsforslag 540
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I) – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gødningsprodukter, der 
indeholder mindre end 5 ppm af 
henholdsvis cadmium, arsen, bly, chrom 
VI og kviksølv, er berettiget til at anvende 
et synligt "miljømærke" på deres 
emballage og etiket. Kommissionen 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter med henblik på at 
vedtage de tekniske standarder for dette 
mærke

Or. en

Ændringsforslag 541
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C)(I) – nr. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Det samlede deklarerede indhold 
af nitrogen er givet ved summen af 
ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra 
methylen-urea, N fra isobutylidendiurea, 
N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at det samlede indhold af næringsstoffer som standard omfatter alle 
former for næringsstoffer, også selv om de ikke vil være til rådighed for planter. Kun 
plantetilgængelige næringsstoffer bør deklareres og mærkes, fordi andre former for kvælstof 
og fosfor ikke beviseligt har bidraget til gødskning. Ellers vil landbrugerne ikke tilføre de 
forventede mængder næringsstoffer til afgrøderne i henhold til forslaget.

Ændringsforslag 542
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1 (C) (I) – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Det samlede deklarerede indhold 
af nitrogen er givet ved summen af 
ammonium-N, nitrat-N, urea-N, N fra 
methylen-urea, N fra isobutylidendiurea, 
N fra crotonylidendiurea og N fra cyanid.

Or. en

Ændringsforslag 543
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC1 (C) (I) – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 c. 2a. hvis det samlede indhold af 
phosphor (P) i det CE-mærkede 
gødningsprodukt er på mindst 5 
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masseprocent phosphorpentoxid (P2O5)-
ækvivalent ("phosphatgødning"):

a) a) hvis indholdet af cadmium (Cd) 
svarer til eller er højere end 20 mg/kg 
phosphorpentoxid (P2O5) den faktiske 
cadmium (Cd) i mg/kg, skal være angivet, 
og

b) sætningen "lavt cadmiumindhold" 
eller lignende eller et logo med den 
pågældende meddelelse må kun 
forekomme, hvis cadmiumindholdet er 
lavere end 20 mg/kg phosphorpentoxid 
(P2O5)

Or. en

Ændringsforslag 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I)(a) – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 10[...] mm maskevidde, eller

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 1[...] mm maskevidde, eller

Or. en

Ændringsforslag 545
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I)(a) – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 10[...] mm maskevidde, eller

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 1[...] mm maskevidde, eller

Or. en
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Begrundelse

Forkert størrelse af pulver partikler. 10 mm ikke er pulverform. De fleste gødningsstoffer i 
granulater er mindre end dette. Pulver kræver en meget mindre størrelse.

Ændringsforslag 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 1(C)(I)(a) – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 10 mm maskevidde, eller

c) pulveriseret, hvis mindst 90 % af 
produktet kan passere igennem en sigte 
med 1[...] mm maskevidde, eller

Or. en

Ændringsforslag 547
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del 2 – PFC 1(C) (II) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De deklarerede 
mikronæringsstoffer i det CE-mærkede 
gødningsprodukt skal angives ved deres 
navn og kemiske symbol i følgende 
rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber 
(Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn 
(Mo) og zink (Zn), efterfulgt af 
navnet/navnene på deres modion(er).

1. De deklarerede 
mikronæringsstoffer i det CE-mærkede 
gødningsprodukt skal angives ved deres 
navn og kemiske symbol i følgende 
rækkefølge: bor (B), cobalt (Co), kobber 
(Cu), jern (Fe), mangan (Mn), molybdæn 
(Mo), selen (Se), silicium (Si) og zink 
(Zn), efterfulgt af navnet/navnene på deres 
modion (er).

Or. en

Ændringsforslag 548
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 3 – stk. 1 – led 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samlet indhold af nitrogen (N) udgår

Or. en

Begrundelse

Det eneste formål med jordforbedringsmidler er at forbedre jordbundens fysiske og kemiske 
struktur og ikke at frigive næringsstoffer. At give mulighed for at deklarere indholdet af 
næringsstoffer kan føre til uhensigtsmæssig anvendelse af disse produkter.

Ændringsforslag 549
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 3 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samlet indhold af 
phosphorpentoxid (P2O5)

udgår

Or. en

Begrundelse

Det eneste formål med jordforbedringsmidler er at forbedre jordbundens fysiske og kemiske 
struktur og ikke at frigive næringsstoffer. At give mulighed for at deklarere indholdet af 
næringsstoffer kan føre til uhensigtsmæssig anvendelse af disse produkter.

Ændringsforslag 550
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 3 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- samlet indhold af kaliumoxid 
(K2O)

udgår

Or. en



PE602.754v01-00 98/136 AM\1121500DA.docx

DA

Begrundelse

Det eneste formål med jordforbedringsmidler er at forbedre jordbundens fysiske og kemiske 
struktur og ikke at frigive næringsstoffer. At give mulighed for at deklarere indholdet af 
næringsstoffer kan tilskynde til uhensigtsmæssig anvendelse af disse produkter.

Ændringsforslag 551
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del II – PFC 6 - stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Angivelse af, at produktet er ikke 
et plantebeskyttelsesmiddel

Or. en

Ændringsforslag 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(A)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladt tolerance 
for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

Tilladt tolerance 
for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

Organisk carbon
(C)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk carbon 
(C)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 

Total nitrogen 
(N)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
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deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total og 
vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 % af det 
deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total og 
vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 % af det 
deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
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procentpoint i 
absolut værdi

procentpoint i 
absolut værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Angivne former 
for nitrogen, 
phosphor og 
kalium

Binære filer: 
maksimale 
tolerancer, 
udtrykt i 
absolutte tal, 1,1 
N og 0,5 
organisk N, 
P2O5, K2O, 1,1, 
1,1 og 1,5 for 
summen af to 
næringsstoffer.

Ternaries: 
maksimale
tolerancer, 
udtrykt i 
absolutte tal, 1,1 
N og 0,5 
organisk N, 
P2O5, K2O, 1,1, 
1,1 og 1,9 for 
summen af tre 
næringsstoffer.

± 10 % af den 
samlede 
deklarerede 
indhold af hvert 
næringsstof med 
et maksimum på 
2 procentpoint i 
absolut værdi

Or. en

Ændringsforslag 553
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(A)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladt tolerance 
for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

Tilladt tolerance 
for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

Organisk carbon 
(C)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk carbon 
(C)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total nitrogen 
(N)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 15 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
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procentpoint i 
absolut værdi

procentpoint i 
absolut værdi

Total og 
vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 % af det 
deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total og 
vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 % af det 
deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag sikrer ikke en fuld effektivitet af produkter, der vil blive solgt til 
landmænd. Ikke desto mindre er der behov for en vis fleksibilitet for at tage hensyn til 
produktionsprocesserne.

Ændringsforslag 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(A)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilladt tolerance Tilladt tolerance 
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for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

for det 
deklarerede 
næringsstofindhol
d og andre 
deklarerede 
parametre

Organisk carbon 
(C)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk carbon 
(C)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Tørstofindhold ± 5,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total nitrogen 
(N)

± 20 % relativ
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Organisk nitrogen 
(N)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total 
phosphorpentoxid 
(P2O5)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kaliumoxid 
(K2O)

± 20 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 1,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total og ± 25 % af det Total og ± 25 % af det 
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vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

vandopløseligt 
magnesiumoxid, 
calciumoxid, 
svovltrioxid eller 
natriumoxid

deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer 
med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,5 
procentpoint i 
absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Total zink (Zn): ± 50 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi 
med et 
maksimum på 2,0 
procentpoint i 
absolut værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Mængde - 5 % relativ 
afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag sikrer en fuld effektivitet af produkter, der vil blive solgt til 
landmænd. Ikke desto mindre er der behov for en vis fleksibilitet for at tage hensyn til 
produktionsprocesserne.

Ændringsforslag 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(B) – tabel 1

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede ± 25 % af det deklarerede ± 25 % af det 
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indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 
2 procentpoint i absolut 
værdi

indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

deklarerede indhold 
med et maksimum på 
0,9 procentpoint i 
absolut værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2
O

MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 
2 procentpoint i absolut 
værdi for hvert næringsstof 
separat og for summen af 
næringsstoffer

-50% og +100% af det 
deklarerede indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på -2 og +4 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum på 
0,9 procentpoint i 
absolut værdi

Or. en

Begrundelse

For hovednæringsstoffer, et kumulativt loft skal pålægges. I henhold til den nuværende ordlyd 
af, en samlet tolerance på 6 % er muligt for hvert næringsstof (2 % pr. NPKs N, P og K, 
særskilt). Dette ville være meget vildledende for landbrugeren. Det bør præciseres, at 2 % er 
en samlet uoverstigelige grænse. For indholdet af sekundærnæringsstoffer, kan de bruges som 
fyldstoffer derfor større tolerance og mere fleksible regler er nødvendige for 
fremstillingsprocessen.

Ændringsforslag 556
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(B) – tabel 1

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi
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Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi 
for hvert næringsstof separat 
og for summen af 
næringsstoffer

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Or. en

Ændringsforslag 557
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del 3 – PFC 1(B) – tabel 1

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi 

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

P2O5 tolerancer henvises til 
phosphorpentoxid (P2O5) 
opløseligt i neutralt 
ammoniumcitrat og i vand.
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Or. en

Begrundelse

Phosphorpentoxid, der er opløseligt i ammoniumcitrat og i vand, er den tilgængelige fraktion 
for planter.

Ændringsforslag 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 1(B)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisk carbon: ± 20 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk carbon: ± 15 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: ± 50 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: ± 15 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 15 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn) ± 50 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn) ± 15 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Or. enÆndringsforslag 559
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del III –PFC 1(B)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisk carbon: ± 20% relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et 
maksimum på 2,0 procentpoint i absolut 
værdi

Organisk carbon: ± 15 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Organisk nitrogen: 50% relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et 
maksimum på 1,0 procentpoint i absolut 
værdi

Organisk nitrogen: ± 15 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi
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Total kobber (Cu) ± 50 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total kobber (Cu) ± 50 % relativ afvigelse 
fra den deklarerede værdi med et maksimum 
på 2,5 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn) ± 50 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Total zink (Zn) ± 50 % relativ afvigelse fra 
den deklarerede værdi med et maksimum på 
2,0 procentpoint i absolut værdi

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag sikrer ikke den fulde effektivitet af produkter, der vil blive solgt til 
landmænd. Ikke desto mindre er der behov for en vis fleksibilitet for at tage hensyn til 
produktionsprocesserne.

Ændringsforslag 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 1(C)(I)

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi 
for hvert næringsstof separat 

-50% og +100% af det 
deklarerede indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på -2 og +4 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi
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og for summen af 
næringsstoffer

Ovennævnte toleranceværdier gælder også for N-former og opløselighed.

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Or. en

Begrundelse

For hovednæringsstoffer, et kumulativt loft skal pålægges. I henhold til den nuværende ordlyd 
af, en samlet tolerance på 6 % er muligt for hvert næringsstof (2 % pr. NPKs N, P og K, 
særskilt). Dette ville være meget vildledende for landbrugeren. Det bør præciseres, at 2 % er 
en samlet uoverstigelige grænse. For indholdet af sekundærnæringsstoffer, kan de bruges som 
fyldstoffer derfor større tolerance og mere fleksible regler er nødvendige for 
fremstillingsprocessen. Den oprindeligt foreslåede tolerance (± 10 %) for kornstørrelse er for 
snæver, eftersom målingen er meget afhængig af prøveudtagninger. Den relative afvigelse på 
± 5 % fra den deklarerede mængdeværdi er for stor.

Ændringsforslag 561
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 1(C)(I)

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede ± 25 % af det deklarerede ± 25 % af det 
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indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi 
for hvert næringsstof separat 
og for summen af 
næringsstoffer

indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Ovennævnte toleranceværdier gælder også for N-former og opløselighed.

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Or. en

Begrundelse

For hovednæringsstoffer, et kumulativt loft skal pålægges. I henhold til den nuværende ordlyd 
af, en samlet tolerance på 6 % er muligt for hvert næringsstof (2 % pr. NPKs N, P og K, 
særskilt). Dette ville være meget vildledende for landbrugeren. Det bør præciseres, at 2 % er 
en samlet uoverstigelige grænse. For indholdet af sekundærnæringsstoffer, kan de bruges som 
fyldstoffer derfor større tolerance og mere fleksible regler er nødvendige for 
fremstillingsprocessen. Den oprindeligt foreslåede tolerance (± 10 %) for kornstørrelse er for 
snæver, eftersom målingen er meget afhængig af prøveudtagninger. Den relative afvigelse på 
± 5 % fra den deklarerede mængdeværdi er for stor.

Ændringsforslag 562
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 1(C)(I)

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi
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Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi 
for hvert næringsstof separat 
og for summen af 
næringsstoffer

-50% og +100% af det 
deklarerede indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på -2 og +4 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Ovennævnte toleranceværdier gælder også for N-former og opløselighed.

Kornstørrelse: ± 20 % relativ afvigelse gældende for den deklarerede procentdel af materialet, 
der passerer igennem en specifik sigte

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den deklarerede værdi

Or. en

Ændringsforslag 563
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 1(C)(I) – tabel

Kommissionens forslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 
procentpoint i absolut værdi

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
i absolut værdi

Ændringsforslag

Tilladt tolerance for det deklarerede indhold af former for uorganiske makronæringsstoffer

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % af det deklarerede 
indhold af de 
næringsstofformer, der er til 
stede, med et maksimum på 2 

± 25 % af det deklarerede 
indhold af disse 
næringsstoffer med et 
maksimum på 1,5 

± 25 % af det 
deklarerede indhold 
med et maksimum 
på 0,9 procentpoint 
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procentpoint i absolut værdi procentpoint i absolut værdi i absolut værdi

P2O5-tolerancer refererer til
phosphorpentoxid (P2O5), 
der er opløseligt i neutralt 
ammoniumcitrat og vand.

Or. en

Begrundelse

Phosphorpentoxid, der er opløseligt i ammoniumcitrat og i vand, er den tilgængelige fraktion 
for planter.

Ændringsforslag 564
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC1 (C) (I) – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kornstørrelse: ± 10 % relativ afvigelse 
gældende for den deklarerede procentdel af 
materialet, der passerer igennem en 
specifik sigte

Kornstørrelse: ± 20% relativ afvigelse 
gældende for den deklarerede procentdel af 
materialet, der passerer igennem en 
specifik sigte

Or. en

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet på grund af produktionsprocesserne.

Ændringsforslag 565
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC1 (C) (I) – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mængde: ± 5 % relativ afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Mængde: ± 3 % relativ afvigelse fra den 
deklarerede værdi

Or. en



AM\1121500DA.docx 113/136 PE602.754v01-00

DA

Ændringsforslag 566
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC1 (C) (I) – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ternaries: maksimale tolerancer, udtrykt i 
absolutte tal, af 1,1 N; 1,1 P2O5; 1,1 K2O 
og 1,9 for summen af tre næringsstoffer.

Binære filer: maksimale tolerancer, 
udtrykt i absolutte tal, af 1,1N; 1,1 P2O5; 
1,1 K2O og 1,5 for summen af to 
næringsstoffer.

Tolerancer for de angivne former for 
nitrogen, phosphor og kalium er 
nødvendige.

± 10 % af den samlede deklarerede 
indhold af hvert næringsstof med et 
maksimum på 2 procentpoint i absolut 
værdi

Or. en

Begrundelse

Tolerancer for produkter med mere end ét næringsstof, alt efter om de areternaries eller 
binære filer bør fastlægges. 

Det er vigtigt at sikre, at landbrugere modtager nutrientes i mængder og på behovet for:

- — For at kunne tilpasse gødskning af afgrødernes behov.

- — For at beskytte miljøet mod unøjagtige doser og gødningstyper.

Ændringsforslag 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 3

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre
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pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
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på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

15% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Or. en

Begrundelse

Vi støtter Kommissionens forslag om, at tolerance bør indføres begrænsninger på både 
produktion og distribution, for at sikre kvaliteten af jordforbedringsmiddel for landbrugeren.
De tolerancetærskler, der er foreslået af Kommissionen til distribution er for lempelige, bør 
reduceres for at beskytte landbrugere.

Ændringsforslag 568
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 3

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi
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Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde - 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

- 15% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
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værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Or. en

Begrundelse

Vi støtter Kommissionens forslag om, at tolerance bør indføres begrænsninger på både 
produktion og distribution, for at sikre kvaliteten af jordforbedringsmiddel for landbrugeren.
De tolerancetærskler, der er foreslået af Kommissionen til distribution er for lempelige, bør 
reduceres for at beskytte landbrugere.

Ændringsforslag 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 3

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde - 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

- 25 % relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
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distributionskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
fremstillingskæden

Organisk carbon (C) ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 1,0 
procentpoint i absolut værdi

Total nitrogen (N) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total phosphorpentoxid (P2O5) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Total kaliumoxid (K2O) ± 20 % relativ afvigelse med et maksimum 
på 1,0 procentpoint i absolut værdi

Tørstof ± 10% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi

Mængde - 5% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på fremstillingstidspunktet 

- 25% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi på et hvilket som helst tidspunkt i 
fremstillingskæden

Carbon (C) org./nitrogen (N) org. ± 20% relativ afvigelse fra den deklarerede 
værdi med et maksimum på 2,0 
procentpoint i absolut værdi

Kornstørrelse ± 10 % relativ afvigelse gældende for den 
deklarerede procentdel af materialet, der 
passerer igennem en specifik sigte

Or. en

Ændringsforslag 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 4

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden
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Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 60% relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Or. en
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Begrundelse

Vi støtter Kommissionens forslag om, at tolerance bør indføres begrænsninger på både 
produktion og distribution, for at sikre kvaliteten af jordforbedringsmiddel for landbrugeren.
De tolerancetærskler, der er foreslået af Kommissionen til distribution er for lempelige, bør 
reduceres for at beskytte landbrugere.

Ændringsforslag 571
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 4

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
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fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 60% relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 0,9 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 15 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 



AM\1121500DA.docx 123/136 PE602.754v01-00

DA

fremstillingstidspunktet 

± 60 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Or. en

Begrundelse

Vi støtter Kommissionens forslag om, at tolerance bør indføres begrænsninger på både 
produktion og distribution, for at sikre kvaliteten af jordforbedringsmiddel for landbrugeren.
De tolerancetærskler, der er foreslået af Kommissionen til distribution er for lempelige, bør 
reduceres for at beskytte landbrugere.

Ændringsforslag 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Forslag til forordning
Bilag III – del III – PFC 4

Kommissionens forslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
distributionskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

- 25 % relativ afvigelse på et hvilket som 
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helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i distributionskæden

Ændringsforslag

Former for deklarerede næringsstoffer og 
andre deklarerede kvalitetskriterier

Tilladt tolerance for de deklarerede 
parametre

Elektrisk ledeevne ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

pH ± 0,7 på fremstillingstidspunktet 

± 1,0 på et hvilket som helst tidspunkt i 
fremstillingskæden

Mængde i volumen (liter eller m³) - 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

- 25% relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
materialer med en partikelstørrelse på over 
60 mm

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

- 25% relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

Mængdebestemmelse (volumen) af 
præformet vækstmedium

- 5 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

- 25% relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

Vandopløseligt nitrogen (N) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
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helst tidspunkt i fremstillingskæden

Vandopløseligt phosphorpentoxid (P2O5) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

Vandopløseligt kaliumoxid (K2O) ± 50 % relativ afvigelse på 
fremstillingstidspunktet 

± 75 % relativ afvigelse på et hvilket som 
helst tidspunkt i fremstillingskæden

Or. en

Ændringsforslag 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konstruktions- og 
produktionstegninger samt oversigter

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare. 
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konstruktions- og 
produktionstegninger samt oversigter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag IV – del 2 – modul A – nr. 2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konstruktions- og 
produktionstegninger samt oversigter

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare.
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 576
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 2.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) konstruktions- og 
produktionstegninger samt oversigter

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare. 
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A– nr. 2.2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de beskrivelser og forklaringer, der 
er nødvendige for at forstå disse tegninger 
og oversigter, og hvordan det CE-
mærkede gødningsprodukt anvendes

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare. 
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A– nr. 2.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de beskrivelser og forklaringer, der 
er nødvendige for at forstå disse tegninger 
og oversigter, og hvordan det CE-
mærkede gødningsprodukt anvendes

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare. 
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 579
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 2.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de beskrivelser og forklaringer, der 
er nødvendige for at forstå disse tegninger 

udgår
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og oversigter, og hvordan det CE-
mærkede gødningsprodukt anvendes

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse bringer gødningsproducenters fortrolige intellektuelle ejendom i fare. 
Der er ingen grund til at angive konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter.

Ændringsforslag 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 2.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de beskrivelser og forklaringer, der 
er nødvendige for at forstå disse tegninger 
og oversigter, og hvordan det CE-
mærkede gødningsprodukt anvendes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 581
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A – nr. 4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4,2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den sammen med den tekniske 
dokumentation, så den, i ti år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket parti CE-mærkede 
gødningsprodukter den vedrører.

4,2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den sammen med den tekniske 
dokumentation, så den, i fem år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket CE-mærket gødningsprodukt den 
vedrører.
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Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum for opbevaring af den tekniske dokumentation og EU-
overensstemmelseserklæringen er uforholdsmæssigt langt. I overensstemmelse med 
skattereglerne synes det rimeligt at afkorte denne periode til fem år.

Ændringsforslag 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver 3. måned på fabrikantens vegne for at 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet hver sjette 
måned i tilfælde af kontinuerlig drift af 
anlægget eller hvert år i tilfælde af 
periodisk produktion på fabrikantens vegne 
for at kontrollere, at de er i 
overensstemmelse med

Or. en

Ændringsforslag 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver 3. måned på fabrikantens vegne for at 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver sjette måned i tilfælde af kontinuerlig 
drift af anlægget eller hvert år i tilfælde af 
periodisk produktion på fabrikantens vegne 
for at kontrollere, at de er i 
overensstemmelse med

Or. en
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Ændringsforslag 584
Edward Czesak

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver 3. måned på fabrikantens vegne for at 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver sjette måned i tilfælde af kontinuerlig 
drift af anlægget eller hvert år i tilfælde af 
periodisk produktion på fabrikantens vegne 
for at kontrollere, at de er i 
overensstemmelse med

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede hyppighed af prøver er for høj, og det vil gøre det umuligt for anlæg, der 
fremstiller kontinuerligt eller endda periodisk, f.eks. en måned om året. For såvel anlæg med 
periodisk som med kontinuerlig drift er seks måneder bedre.

Ændringsforslag 585
Eva Maydell

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet mindst 
hver 3. måned på fabrikantens vegne for at 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med

De cykler og den prøve, der er omhandlet i 
afsnit 4.1-4.3 nedenfor, skal udføres på en 
repræsentativ prøve af produktet hver 6. 
måned på fabrikantens vegne for at 
kontrollere, at det er i overensstemmelse 
med

Or. en

Begrundelse

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
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for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Ændringsforslag 586
Eva Maydell

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4.3.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3.5a. Fabrikanten skal opbevare 
prøvningsrapporten sammen med den 
tekniske dokumentation.

Or. en

Begrundelse

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Ændringsforslag 587
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 5.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 

5.2. Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 
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parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den sammen med den tekniske 
dokumentation, så den, i ti år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket CE-mærket gødningsprodukt den 
vedrører.

parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den sammen med den tekniske 
dokumentation, så den, i fem år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket CE-mærket gødningsprodukt den 
vedrører.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum for opbevaring af den tekniske dokumentation og EU-
overensstemmelseserklæringen er uforholdsmæssigt langt. I overensstemmelse med 
skattereglerne er det rimeligt at afkorte denne periode til fem år.

Ændringsforslag 588
Eva Maydell

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul A1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Oplysningsforpligtelse for 
bemyndigede organer og 
proceduremæssige forpligtelser

Hvert bemyndiget organ skal straks 
orientere sine bemyndigende myndigheder 
og de øvrige organer, der er bemyndiget i 
henhold til denne forordning, og som 
udfører lignende 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
og dækker samme produkter af følgende:

a) A) eventuelle tilfælde, hvor fabrikanten 
ikke har overholdt den frist på 6 måneder 
for udførelsen af de prøvninger, der 
kræves i punkt 4.

b) alle prøvningsresultater, der viser 
manglende overensstemmelse med kravet 
vedrørende detonerbarhed i stk. 5, PFC 1 
(C) (I) (a) (i-ii) (A) i bilag I.

I det tilfælde, der er omhandlet i punkt 5a, 
nr. 1 b) skal det bemyndigede organ 
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anmode fremstilling:

a) at træffe de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 6, stk. 8.

b) til at udføre de relevante test hver 3. 
måned i en periode på 1 år.

Or. en

Begrundelse

The requirement manufacturers and importers to submit each detonation resistance test 
report is too burdensome and difficult to fulfil (manufacturers and importers usually are not 
aware of the final destination of their products). In order to reduce the administrative burden 
for the economic operators it will be more appropriate to use different approach – frequency 
of tests should be decreased, each test report should become part of the technical 
documentation and notified bodies should be obliged to report all cases where the test is not 
performed within the required period as well as all test results showing failure of products to 
meet the requirements. In case of non-compliance with the detonation resistance requirements 
the notified body should require the manufacturer to take the necessary corrective action 
under Article 6(8) and to increase the frequency of testing for a period of 1 year.

Ændringsforslag 589
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul B – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Fabrikanten opbevarer et eksemplar 
af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og 
tillæggene hertil samt den tekniske 
dokumentation, så disse dokumenter, i ti år 
efter at det CE-mærkede gødningsprodukt 
er blevet bragt i omsætning, står til 
rådighed for de nationale myndigheder.

9. Fabrikanten opbevarer et eksemplar 
af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og 
tillæggene hertil samt den tekniske 
dokumentation, så disse dokumenter, i fem 
år efter at det CE-mærkede 
gødningsprodukt er blevet bragt i 
omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum for opbevaring af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene 
hertil samt den tekniske dokumentation er uforholdsmæssigt langt. I overensstemmelse med 
skattereglerne synes det rimeligt at afkorte denne periode til fem år.
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Ændringsforslag 590
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul C – nr. 3.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2 Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for et 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den, så den, i ti år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket parti CE-mærkede 
gødningsprodukter den vedrører.

3.2 Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for et 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den, så den, i fem år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket parti CE-mærkede 
gødningsprodukter den vedrører.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede varighed af en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring er uforholdsmæssigt 
store. Det giver mening at afkorte denne periode til 5 år.

Ændringsforslag 591
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul D1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal opbevare den 
tekniske dokumentation, så den, i ti år efter 
at det CE-mærkede gødningsprodukt er 
blevet bragt i omsætning, står til rådighed 
for de nationale myndigheder.

3. Fabrikanten skal opbevare den 
tekniske dokumentation, så den, i fem år 
efter at det CE-mærkede gødningsprodukt 
er blevet bragt i omsætning, står til 
rådighed for de nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum for opbevaring af den tekniske dokumentation er uforholdsmæssigt 
langt. Det giver mening at afkorte denne periode til 5 år.
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Ændringsforslag 592
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul D1 – nr. 7.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.2.1 Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den, så den, i ti år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, 
hvilket parti gødningsprodukter den 
vedrører.

7.2.1 Fabrikanten udarbejder en skriftlig 
EU-overensstemmelseserklæring for hvert 
parti CE-mærkede gødningsprodukter og 
opbevarer den, så den, i fem år efter at det 
CE-mærkede gødningsprodukt er blevet 
bragt i omsætning, står til rådighed for de 
nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum er for langt. Det giver mening at afkorte denne periode til 5 år.

Ændringsforslag 593
Antonio López-Istúriz White

Forslag til forordning
Bilag IV – del II – modul D1 – nr. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fabrikanten skal, i mindst ti år efter 
at produktet er blevet bragt i omsætning, 
kunne forelægge de nationale 
myndigheder:

8. Fabrikanten skal, i mindst fem år 
efter at produktet er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de nationale 
myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede tidsrum er for langt. Det giver mening at afkorte denne periode til 5 år.

Ændringsforslag 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati
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Forslag til forordning
Bilag V a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

WTO-forenelig grænse for cadmium i 
gødningsprodukter

Alle producenter af gødningsprodukter, 
som kan bevise – i det omfang, det kræves 
af den kompetente myndighed – at det 
gennemsnitlige cadmiumniveau i 
producentens CE-mærkede 
gødningsprodukt, som er bragt i 
omsætning, ikke overstiger 80 mg/1 kg 
P2O5, anses for – for producentens 
gødningsprodukter – at opfylde kravene i 
artikel 4, stk. 1, i forordningen for ethvert 
CE-mærket gødningsprodukt, for så vidt 
angår grænsen for cadmium i PFC1(C)(I) 
2(a).

For EU-producenter er den kompetente 
myndighed den relevante myndighed i den 
medlemsstat, hvor producenten er 
etableret.

For ikke-EU-producenter er den 
kompetente myndighed Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

På grund af det manglende tydelige videnskabelige grundlag for den specifikke grænse for 
cadmium i bilag I og den sandsynlige uforligelighed med WTO er det vigtigt at skabe en 
WTO-forligelig måde at fastlægge en grænse for cadmium på i bilag VI. I henhold til 
undersøgelsen fra Smolders & Six fra 2013, som verificeret af SCHER i 2015, ville et 
gennemsnitligt cadmiumniveau på mindre end 80 mg Cd i 1 kg P2O5 føre til en reduktion af 
koncentrationen af Cd i jorden. Den viser derfor, at en gennemsnitlig cadmiumindhold på 80 
mg ikke bidrager til cadmium increase. As, fremgår det ifølge Kommissionen af alle andre 
aspekter af cadmiumforureningen af fødevarer (planternes optagelse og kontaminering af 
fødevarer) er for komplekse til undersøgelse/SCHER Smolders undersøgelse er den eneste 
videnskabelige dokument kunne give videnskabelig støtte til specifikke Cd i gødninger i 
forordningen.
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