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Amendement 344
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– koolstof (C) en – organische koolstof (Corg) en

Or. en

Amendement 345
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– koolstof (C) en – organische koolstof (Corg) en

Or. en

Amendement 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
inbegrip van leonardiet, ligniet en turf, 
maar met uitzondering van ander
materiaal dat is gefossiliseerd of ingebed in 
geologische formaties.

Or. en

Amendement 347
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
inbegrip van turf, leonardiet, ligniet en 
daaruit verkregen humusstoffen, maar
met uitzondering van ander materiaal dat 
is gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

Or. en

Motivering

Het is bijzonder belangrijk om de productie te bevorderen van organische meststoffen op 
basis van turf, leonardiet en ligniet en organische meststoffen op basis van humusstoffen die 
daaruit zijn afgeleid. Deze natuurlijke matrices verhogen de voedingsefficiëntie van 
organische meststoffen, wat voordelen oplevert voor de landbouwers, maar geen nadelige 
gevolgen heeft voor het milieu. Uitsluiting van deze matrices zou het gebruik van 
ondoeltreffende meststoffen kunnen aanmoedigen, met nadelige gevolgen voor de 
landbouwers.

Amendement 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
inbegrip van turf, leonardiet, ligniet en 
daaruit verkregen humusstoffen, maar
met uitzondering van ander materiaal dat 
is gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

Or. en

Amendement 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
inbegrip van turf, leonardiet, ligniet en 
daaruit verkregen humusstoffen, maar
met uitzondering van ander materiaal dat 
is gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

Or. en

Amendement 350
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
inbegrip van turf, leonardiet, ligniet en 
daaruit verkregen humusstoffen, maar
met uitzondering van ander materiaal dat 
is gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

Or. en

Motivering

Het is bijzonder belangrijk om de productie te bevorderen van organische meststoffen op 
basis van turf, leonardiet en ligniet en organische meststoffen op basis van humusstoffen die 
daaruit zijn afgeleid. Deze natuurlijke matrices verhogen de voedingsefficiëntie van 
organische meststoffen, wat voordelen oplevert voor de landbouwers, maar geen nadelige 
gevolgen heeft voor het milieu. Uitsluiting van deze matrices zou het gebruik van 
ondoeltreffende meststoffen kunnen aanmoedigen, met nadelige gevolgen voor de 
landbouwers.

Amendement 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) I)– punt 2 bis (nieuw)



PE602.754v01-00 6/136 AM\1121500NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden: 

– 2,5 massaprocent totaal stikstof 
(N), of 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of 2 massaprocent 
totaal kaliumoxide (K2O), en

– 6,5 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Amendement 352
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) I)– punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden: 

– 2,5 massaprocent totaal stikstof 
(N), of 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of 2 massaprocent 
totaal kaliumoxide (K2O), en

– 6,5 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Motivering

We steunen het voorstel van de AGRI-rapporteur dat bemestingsproducten met meer dan één 
nutriënt ten minste een bepaalde totale hoeveelheid aan nutriënten moeten bevatten. Dit 
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amendement introduceert dit concept voor vaste organische meststoffen.

Amendement 353
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), – 1 (één) massaprocent totaal stikstof 
(N),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), – 2,5 massaprocent totaal stikstof 
(N), of

Or. en

Amendement 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

– 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

Or. en

Amendement 356
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

– 0,5 (een half) massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 357
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

– 1 (één) massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O).

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II)– punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O) en

Or. en

Amendement 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 6,5 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Amendement 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
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gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden: 

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), 
of 1 massaprocent totaal fosforpentoxide 
(P2O5), of 2 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O), en

– 5 massaprocent totale som 
primaire nutriënten.

Or. en

Amendement 361
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A) II) – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden:

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), 
of

– 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of 2 massaprocent 
totaal kaliumoxide (K2O), en

– 5 massaprocent totale som 
primaire nutriënten.

Or. en

Motivering

We steunen het voorstel van de AGRI-rapporteur dat bemestingsproducten met meer dan één 
nutriënt ten minste een bepaalde totale hoeveelheid aan nutriënten moeten bevatten. Dit 
amendement introduceert dit concept voor vloeibare organische meststoffen.

Amendement 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – streepje 2 – substreepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– organische koolstof (C) en – organische koolstof (C) en de C/N-
verhouding;

Or. en

Motivering

De C/N-verhouding moet op het etiket worden aangegeven omdat het een indicator is voor de 
mineralisatie, de beschikbaarheid van stikstof voor de plant. Zonder de C/N-verhouding zou 
het mogelijk zijn om stikstof aan te geven die niet beschikbaar is voor de plant.

Amendement 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – streepje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bevat van uitsluitend biologische 
oorsprong, met inbegrip van turf, 
leonardiet, ligniet en daaruit verkregen 
humusstoffen, maar met uitzondering van
ander materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

Or. en

Amendement 364
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – streepje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

bevat van uitsluitend biologische 
oorsprong, met uitzondering van materiaal 
dat is gefossiliseerd of ingebed in 

bevat van uitsluitend biologische 
oorsprong, met inbegrip van turf, 
leonardiet, ligniet en daaruit verkregen 
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geologische formaties. humusstoffen, maar met uitzondering van
ander materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

Or. en

Motivering

Het is bijzonder belangrijk om de productie van organisch-minerale meststoffen op basis van 
turf, leonardiet en ligniet, evenals meststoffen op basis van humusstoffen die daaruit zijn 
afgeleid te bevorderen. Deze natuurlijke matrices verhogen de voedingsefficiëntie van 
organisch-minerale meststoffen, wat voordelen oplevert voor de landbouwers, maar geen 
nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Uitsluiting van deze matrices zou het gebruik van 
ondoeltreffende meststoffen kunnen aanmoedigen, met nadelige gevolgen voor de 
landbouwers.

Amendement 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – streepje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

bevat van uitsluitend biologische 
oorsprong, met inbegrip van turf, 
leonardiet, ligniet en daaruit verkregen 
humusstoffen, maar met uitzondering van
ander materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

Or. en

Amendement 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) I) – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden:
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– 2,5 massaprocent totaal stikstof 
(N), waarvan 1 massaprocent van het
bemestingsproduct met CE-markering 
organische stikstof (N) is, of 2 
massaprocent totaal fosforpentoxide 
(P2O5), of 2 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O), en

– 6,5 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Amendement 367
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) I)– punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden:

– 2,5 massaprocent totaal stikstof 
(N), waarvan 1 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering als 
organische stikstof (N), of

– 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O) en

– 6,5 massaprocent totale som 
primaire nutriënten.

Or. en

Motivering

We steunen het voorstel van de AGRI-rapporteur dat organisch-minerale meststoffen met 
meer dan één nutriënt ten minste een bepaalde totale hoeveelheid nutriënten moeten bevatten. 
Dit amendement introduceert dit concept voor vaste organisch-minerale meststoffen.
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Amendement 368
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering als 
organische stikstof (N), of

– 1 massaprocent totaal stikstof (N), 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering als 
organische stikstof (N), of

Or. en

Motivering

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.

Amendement 369
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

– 0,5 (een half) massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 370
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

– 1 (één) massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O).

Or. en

Motivering

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.

Amendement 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 - streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 6 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Amendement 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden:

– 2 massaprocent totaal stikstof (N), 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering 
organische stikstof (N) is, of 2 
massaprocent totaal fosforpentoxide 
(P2O5), of 2 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O), en

– 6 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Amendement 373
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B) II) – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het bemestingsproduct 
met CE-markering meer dan één nutriënt 
bevat, bevat het de aangegeven primaire 
nutriënten in hoeveelheden die ten minste 
gelijk zijn aan onderstaande 
minimumwaarden:

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

– 2 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5), of
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– 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O) en

– 6 massaprocent totale som 
nutriënten.

Or. en

Motivering

We steunen het voorstel van de AGRI-rapporteur dat vloeibare organisch-minerale 
meststoffen met meer dan één nutriënt ten minste een bepaalde totale hoeveelheid nutriënten 
moeten bevatten. De waarden van de nutriënten moeten echter worden verhoogd tot een 
toereikend niveau, zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Anders is de meststof 
misleidend voor de landbouwer. Er is geen pariteit met minerale meststoffen en dergelijke 
meststoffen met een laag nutriëntengehalte dragen bij aan de CO2-uitstoot door het vervoer 
van dit materiaal met een laag nutriëntengehalte.

Amendement 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 376
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fosforhoudende meststoffen moeten aan 
ten minste een van de volgende minimale 
oplosbaarheidsniveaus voldoen om 
beschikbaar te zijn voor de planten (zo 
niet kunnen zij niet als fosforhoudende 
meststof worden aangemerkt):

– oplosbaarheid in water: 
minimumniveau 40 % van totale P, of

– oplosbaarheid in neutraal 
ammoniumcitraat: minimumniveau 75% 
van totale P, of

– oplosbaarheid in mierenzuur 
(alleen voor zacht natuurfosfaat): 
minimumniveau 55 % van totale P.

Or. en

Amendement 377
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 378
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gehalte organische koolstof (Corg) in 
het bemestingsproduct met CE-markering 
mag niet meer dan 1 massaprocent 
bedragen. Koolstof afkomstig van 
coatings, agronomische 
toevoegingsmiddelen en technische 
agentia wordt volgens afspraak niet 
meegenomen in dat gehalte.

Or. en

Amendement 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien: stikstof (N), 
fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), 
calcium (Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

1. Een minerale
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien:
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(a) primair: stikstof (N), fosfor (P) en
kalium (K);

(b) secundair: magnesium (Mg), 
calcium (Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

Het aan te geven stikstofgehalte is de som 
van ammoniumstikstof, nitraatstikstof, 
ureumstikstof, 
ureumformaldehydestikstof, 
isobutylideendiureumstikstof en 
crotonylideendiureumstikstof. Het aan te 
geven primaire en secundaire gehalte 
heeft de vorm van P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 en Na2O. Nieuwe vormen kunnen 
worden toegevoegd na een 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Motivering

Correcte informatie verstrekken aan landbouwers is van essentieel belang om goede 
landbouwpraktijken in te voeren. Zo kunnen zij bepalen welke doses nutriënten moeten 
worden gebruikt en ze in de juiste hoeveelheid produceren, met de juiste kwaliteit. Het is dan 
ook noodzakelijk om landbouwers informatie te geven over het soort nutriënten dat al dan 
niet beschikbaar is in een bepaalde meststof voor hun gewassen. Omwille van de consistentie 
moet het fosfaatgehalte worden verstrekt in de vorm van P2O5, het kaliumgehalte in de vorm 
van K2O en de overige nutriënten in analoge vorm.

Amendement 380
Edward Czesak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische 
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien: stikstof (N), 
fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), 
calcium (Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

1. Een anorganische 
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien:

(a) primair: stikstof (N), fosfor (P) en
kalium (K);

(b) secundair: magnesium (Mg), 
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calcium (Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

Het aan te geven stikstofgehalte is de som 
van ammoniumstikstof, nitraatstikstof, 
ureumstikstof, 
ureumformaldehydestikstof, 
isobutylideendiureumstikstof en 
crotonylideendiureumstikstof. Het aan te 
geven primaire en secundaire gehalte 
heeft de vorm van P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 en Na2O. Nieuwe vormen kunnen 
worden toegevoegd na een 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Motivering

Correcte informatie verstrekken aan landbouwers is van essentieel belang om goede 
landbouwpraktijken in te voeren. Zo kunnen zij bepalen welke doses nutriënten moeten 
worden gebruikt en ze in de juiste hoeveelheid produceren, met de juiste kwaliteit. Het is dan 
ook noodzakelijk om landbouwers informatie te geven over het soort nutriënten dat al dan 
niet beschikbaar is in een bepaalde meststof voor hun gewassen. Omwille van de consistentie 
moet het fosfaatgehalte worden verstrekt in de vorm van P2O5, het kaliumgehalte in de vorm 
van K2O en de overige nutriënten in analoge vorm.

Amendement 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische 
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien: stikstof (N), 
fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), 
calcium (Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

1. Een anorganische 
macronutriëntenmeststof is bedoeld om 
planten van een of meer van de volgende 
macronutriënten te voorzien: stikstof (N), 
fosfor (P), kalium (K),

secundair: magnesium (Mg), calcium 
(Ca), zwavel (S) of natrium (Na).

Het aan te geven stikstofgehalte is de som 
van ammoniumstikstof, nitraatstikstof, 
ureumstikstof, 
ureumformaldehydestikstof, 
isobutylideendiureumstikstof en 
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crotonylideendiureumstikstof. Het aan te 
geven primaire en secundaire gehalte 
heeft de vorm van P2O5, K2O, MgO, CaO, 
SO3 en Na2O. Nieuwe vormen kunnen 
worden toegevoegd na een 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet meer 
dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vaste minerale
macronutriëntenmeststof heeft een 
aangegeven gehalte van niet meer dan één 
primaire nutriënt (stikstof (N), fosfor (P) 
en kalium (K)).

Or. en

Amendement 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet 
meer dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vaste minerale
macronutriëntenmeststof heeft een 
aangegeven gehalte van één primaire
nutriënt.

Or. en

Amendement 384
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet 
meer dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vaste minerale 
macronutriëntenmeststof heeft een 
aangegeven gehalte van één primaire
nutriënt.

Or. en

Motivering

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”.

Amendement 385
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de volgende
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de primaire
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 6 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

– 6 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Amendement 387
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 6 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

– 6 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 388
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– een hoeveelheid van tussen 1 en 10
massaprocent totaal natriumoxide (Na2O),

Or. en

Amendement 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– van 1 tot 10 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 390
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– van 1 tot 10 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 391
Vicky Ford
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– ten minste 1 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om een bovengrens te vermijden aangezien dat het gebruik van enkelvoudig 
landbouwzout (50 % Na2O) en van andere producten met een hoog natriumgehalte, zoals 
suikerbiet en wortelen, zou uitsluiten.

Amendement 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samengestelde vaste
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één nutriënt.

1. Een samengestelde vaste minerale
macronutriëntenmeststof heeft een 
aangegeven gehalte van meer dan één 
primaire nutriënt.

Or. en



AM\1121500NL.docx 27/136 PE602.754v01-00

NL

Amendement 393
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samengestelde vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één nutriënt.

1. Een samengestelde vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één primaire nutriënt.

Or. en

Motivering

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. Inorganic fertilizers should be referred to as “mineral”.

Amendement 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
primaire aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

Or. en
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Amendement 395
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
primaire aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 - streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal stikstof (N), – 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

Or. en

Amendement 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Amendement 398
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide – 5 massaprocent totaal kaliumoxide 
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(K2O), (K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Amendement 400
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

– 5 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– 2 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Amendement 402
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– 2 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Amendement 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

– 2 massaprocent totaal calciumoxide 
(CaO),

Or. en

Amendement 404
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal – 2 massaprocent totaal calciumoxide 
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calciumoxide (CaO), (CaO),

Or. en

Amendement 405
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en

Amendement 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

Or. en

Amendement 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en
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Amendement 408
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– tussen 1 en 10 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 409
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– tussen 1 en 10 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Motivering

en kan een of meer secundaire nutriënten bevatten in de aangegeven minimumhoeveelheden:

Amendement 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i-ii) A) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige of samengestelde 
vaste anorganische
macronutriëntenmeststof op basis van 
ammoniumnitraat en met een hoog 
stikstofgehalte is gebaseerd op 
ammoniumnitraat (NH4NO3) en bevat ten 
minste 28 massaprocent stikstof (N) 

1. Een enkelvoudige of samengestelde 
vaste minerale macronutriëntenmeststof op 
basis van ammoniumnitraat en met een 
hoog stikstofgehalte is gebaseerd op 
ammoniumnitraat (NH4NO3) en bevat ten 
minste 28 massaprocent stikstof (N) 
afkomstig van ammoniumnitraat 
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afkomstig van ammoniumnitraat 
(NH4NO3).

(NH4NO3).

Or. en

Amendement 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i-ii) A) – punt 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– na vijf temperatuurcycli zoals 
beschreven in rubriek 4.2 van module A1 
in bijlage IV,

– na vijf temperatuurcycli zoals 
beschreven in rubriek 4.2 van module A1 
in bijlage IV, voor tests vóór het in de 
handel brengen,

Or. en

Amendement 412
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) i-ii) A) – punt 5 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– na vijf temperatuurcycli zoals 
beschreven in rubriek 4.2 van module A1 
in bijlage IV,

– na vijf temperatuurcycli zoals 
beschreven in rubriek 4.2 van module A1 
in bijlage IV, voor tests vóór het in de 
handel brengen,

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt voorgesteld om de timing te verduidelijken en om de bepaling voor 
de detonatieproef af te stemmen op de gebruikelijke praktijk, zoals momenteel vastgesteld in 
Verordening (EG) nr. 2003/2003.

Amendement 413
Edward Czesak
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet 
meer dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van één 
primaire nutriënt.

Or. en

Motivering

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”.

Amendement 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet 
meer dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vloeibare 
minerale macronutriëntenmeststof heeft 
een aangegeven gehalte van één primaire
nutriënt.

Or. en

Amendement 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de volgende
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de primaire
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

Or. en

Amendement 416
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de volgende
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de primaire
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Amendement 418
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

– 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en

Amendement 420
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– van 0,5 tot 5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 422
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) i) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

– van 0,5 tot 5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samengestelde vloeibare
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één nutriënt.

1. Een samengestelde vloeibare 
minerale macronutriëntenmeststof heeft 
een aangegeven gehalte van meer dan één 
primaire nutriënt.

Or. en

Amendement 424
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samengestelde vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één nutriënt.

1. Een samengestelde vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één primaire nutriënt.

Or. en

Motivering

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”.

Amendement 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
primaire aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

Or. en

Amendement 426
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
primaire aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan
de vermelde minimumwaarden:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

– 3 massaprocent totaal stikstof (N),

Or. en

Amendement 428
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

– 3 massaprocent totaal stikstof (N),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 429
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

– niet minder dan 1,5 massaprocent 
totaal stikstof (N),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 3 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Amendement 431
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 3 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal – 3 massaprocent totaal 
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fosforpentoxide (P2O5), fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Amendement 433
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– niet minder dan 1,5 massaprocent 
totaal fosforpentoxide (P2O5),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O),

– 4 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

en kan een of meer secundaire nutriënten 
bevatten in de aangegeven 
minimumhoeveelheden:

Or. en

Amendement 435
Edward Czesak
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O),

– 4 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O),

– 4 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

Or. en

Amendement 437
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 1,5 massaprocent totaal – niet minder dan 1,5 massaprocent 
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kaliumoxide (K2O), totaal kaliumoxide (K2O),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– 4 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Amendement 439
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– 4 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– 4 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Amendement 441
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

– niet minder dan 0,75 massaprocent 
totaal magnesiumoxide (MgO),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

– 2 massaprocent totaal calciumoxide 
(CaO),

Or. en

Amendement 443
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

– 2 massaprocent totaal calciumoxide 
(CaO),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal – 2 massaprocent totaal calciumoxide 
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calciumoxide (CaO), (CaO),

Or. en

Amendement 445
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

– niet minder dan 0,75 massaprocent 
totaal calciumoxide (CaO),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en

Amendement 447
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Or. en

Motivering

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.

Amendement 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

Or. en

Amendement 449
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,75 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

– niet minder dan 0,75 massaprocent 
totaal zwaveltrioxide (SO3),

Or. en
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Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

– van 0,5 tot 5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 451
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

– van 0,5 tot 5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Motivering

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 
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information to be provided first.

Amendement 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

– van 0,5 tot 5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

Or. en

Amendement 453
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) b) ii) – punt 2 – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– 0,5 massaprocent totaal 
natriumoxide (Na2O).

– niet minder dan 0,5 massaprocent 
totaal natriumoxide (Na2O),

Or. en

Motivering

Het minimale nutriëntengehalte terug optrekken conform Verordening (EG) 2003/2003 zou 
niet nuttig zijn aangezien hoge minimale nutriëntengehalten kunnen leiden tot fertigatie van 
teelten door minerale meststoffen. Er dient eerder een lager minimum te worden opgelegd om 
een receptdosering mogelijk te maken van mengsels die zijn afgestemd op de behoeften van de 
plant en de bodem.

Amendement 454
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een anorganische 
micronutriëntenmeststof is een 

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

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

Or. en

Amendement 455
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een kalkmeststof is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om de zuurtegraad van de 
bodem te corrigeren en oxiden, 
hydroxiden, carbonaten of silicaten van de 
nutriënten calcium (Ca) of magnesium 
(Mg) bevat.

1. Een kalkmeststof is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om de zuurtegraad van de 
bodem te corrigeren en oxiden, 
hydroxiden, carbonaten en/of silicaten van 
de nutriënten calcium (Ca) of magnesium 
(Mg) bevat.

Or. en

Amendement 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE602.754v01-00 54/136 AM\1121500NL.docx

NL

Amendement 457
Edward Czesak

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is ook belangrijk om de productie te waarborgen van bodemverbeteraars op basis van 
turf, leonardiet en ligniet, evenals bodemverbeteraars op basis van humusstoffen die daaruit 
zijn verkregen. Deze natuurlijke matrices verhogen de voedingsefficiëntie van 
bodemverbeteraars, wat voordelen oplevert voor de landbouwers, maar geen nadelige 
gevolgen heeft voor het milieu. Uitsluiting van deze matrices zou het gebruik van 
ondoeltreffende bodemverbeteraars kunnen aanmoedigen, met nadelige gevolgen voor de 
landbouwers.

Amendement 458
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een organische bodemverbeteraar 
bestaat geheel uit materiaal van uitsluitend 
biologische oorsprong, met inbegrip van 
leonardiet, ligniet en turf, maar met 
uitzondering van ander materiaal dat is 
gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.
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Or. en

Amendement 459
Jiří Maštálka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 460
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem, dat ter plaatse 
aanwezig is voor de plant of schimmel om 
in te groeien.

Or. en
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Amendement 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem, bedoeld voor de plant 
of schimmel om in te groeien.

Or. en

Amendement 462
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een biostimulant voor planten is 
een bemestingsproduct met CE-markering 
dat een natuurlijk voorkomende stof of 
micro-organisme bevat dat de 
voedingsprocessen van een plant stimuleert 
onafhankelijk van het gehalte aan 
nutriënten van het product, of een 
combinatie van dergelijke stoffen en/of 
micro-organismen, met als enige doel een 
of meer van de volgende eigenschappen 
van de plant te verbeteren:

Or. en

Amendement 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – punt 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 464
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de tolerantie voor abiotische stress, 
of

(b) de tolerantie voor biotische of
abiotische stress, of

Or. en

Amendement 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de tolerantie voor abiotische stress, 
of

(b) de tolerantie voor abiotische stress,

Or. en

Amendement 466
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de afbraak van organische 
bestanddelen in de bodem, of

Or. en

Amendement 467
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de afbraak van organische 
bestanddelen in de bodem.

Or. en

Amendement 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 A) – punt 12 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 470
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 A) – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 471
Kaja Kallas

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bestanddelen, dan wel de voor de 
vervaardiging daarvan gebruikte 
uitgangsmaterialen, bevatten geen stoffen 
waarvoor in bijlage I van deze verordening 
maximale grenswaarden worden vermeld 
in hoeveelheden die de naleving door het 
bemestingsproduct met CE-markering van
de toepasselijke eisen van die bijlage in 
gevaar brengen.

De bestanddelen, dan wel de voor de 
vervaardiging daarvan gebruikte 
uitgangsmaterialen, bevatten geen stoffen 
waarvoor in bijlage I van deze verordening 
maximale grenswaarden worden vermeld 
in hoeveelheden die tijdens het 
productieproces van het 
bemestingsproduct met CE-markering niet 
zouden kunnen worden verwijderd in de 
mate dat het product daarna overeenstemt
met de toepasselijke eisen van die bijlage.

Or. en
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Amendement 472
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag stoffen en mengsels 
bevatten anders dan8

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag stoffen en mengsels, met 
inbegrip van technische 
toevoegingsmiddelen, bevatten anders dan8

__________________ __________________

8 De uitsluiting van een materiaal uit 
bestanddelencategorie 1 verhindert niet dat 
het als bestanddeel in aanmerking kan 
komen krachtens een andere 
bestanddelencategorie waarvoor andere 
eisen gelden. Zie bijvoorbeeld 
bestanddelencategorie 11 betreffende 
dierlijke bijproducten, de 
bestanddelencategorieën 9 en 10 
betreffende polymeren en 
bestanddelencategorie 8 betreffende 
agronomische toevoegingsmiddelen.

8 De uitsluiting van een materiaal uit 
bestanddelencategorie 1 verhindert niet dat 
het als bestanddeel in aanmerking kan 
komen krachtens een andere 
bestanddelencategorie waarvoor andere 
eisen gelden. Zie bijvoorbeeld 
bestanddelencategorie 11 betreffende 
dierlijke bijproducten, de 
bestanddelencategorieën 9 en 10 
betreffende polymeren en 
bestanddelencategorie 8 betreffende 
agronomische toevoegingsmiddelen.

Or. en

Amendement 473
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bijproducten van de 
diervoederindustrie die zijn opgenomen in 
de catalogus van voedermiddelen van 
Verordening (EU) nr. 68/2013,

Or. de
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Amendement 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) polymeren, of (e) polymeren, met uitzondering van 
die welke worden gebruikt in groeimedia 
die niet in aanraking komen met de 
bodem, of

Or. en

Motivering

Het voorstel voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid dat groeimedia die niet in contact 
komen met de bodem polymeren gebruiken als bindtouwen. Die polymeren vormen geen 
risico voor de gezondheid van mens, dier of plant en houden ook geen milieurisico's in.

Amendement 475
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die een 
fysische, mechanische of biochemische 
bewerking hebben ondergaan die onder 
meer verdere concentratie, zuivering en/of 
mengen omvat, op voorwaarde dat de 
scheikundige aard van de onderdelen 
ervan niet opzettelijk worden gewijzigd 
door middel van chemische en/of 
microbiële processen. 

Or. en

Amendement 476
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten die een minimale 
bewerking hebben ondergaan zoals 
granuleren, hakken, extruderen, 
behandelen door bevriezing, een 
fytosanitaire hittebehandeling geven door 
te zeven, het in evenwicht brengen van de 
voedingsbalans, snijden, fijnmaken, 
malen,centrifugeren, persen, drogen, 
vriesdrogen of extraheren met water.

Or. en

Motivering

Groeimedia zijn essentieel voor de tuinbouw. Om fytosanitaire redenen ondergaan vaak 
gebruikte groeimedia op basis van planten aanvullende bewerkingen. Deze bewerkingen 
moeten worden opgenomen om te garanderen dat groeimedia ruim beschikbaar zijn voor een 
concurrerende prijs.

Amendement 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, zeven, 
malen, persen, drogen, vriesdrogen, 
bufferen, extruderen, behandelen door 
bevriezing, zuiveren door verhitting of 
extraheren met water.

Or. en
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Amendement 478
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, zeven, 
malen, persen, drogen, vriesdrogen, 
bufferen, extruderen, behandelen door 
bevriezing, zuiveren door verhitting of 
extraheren met water.

Or. en

Motivering

Deze bepaling dient te worden verruimd, aangezien het aanbod plantenextracten en 
bijbehorende extractieprocessen, die al jaren worden gebruikt en/of geoctrooieerd zijn, veel 
ruimer is. Het voorstel mag echter geen gevaarlijke processen zoals bestralen toestaan.

Amendement 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, zeven, 
malen, persen, drogen, vriesdrogen, 
bufferen, extruderen, behandelen door 
bevriezing, zuiveren door verhitting of 
extraheren met water.

Or. en



PE602.754v01-00 64/136 AM\1121500NL.docx

NL

Amendement 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan 
snijden, fijnmaken, centrifugeren, zeven, 
malen, persen, drogen, vriesdrogen, 
bufferen, extruderen, behandelen door 
bevriezing, bestralen, zuiveren door 
verhitting of extraheren met water.

Or. en

Amendement 481
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Om de transparantie voor de gebruikers van de meststof te waarborgen mag de definitie van 
planten niet worden verward met andere materialen, zoals algen.

Amendement 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag compost bevatten die is 
verkregen uit aerobe compostering van 
uitsluitend een of meer van de volgende 
uitgangsmaterialen:

1. Een bemestingsproduct van de EU
mag compost, vloeibare en niet-vloeibare 
microbiële of niet-microbiële extracten 
van compost bevatten die is verkregen uit 
aerobe compostering en de 
daaropvolgende vermenigvuldiging van de 
van nature erin voorkomende microben
van uitsluitend een of meer van de 
volgende uitgangsmaterialen:

Or. en

Amendement 483
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – bestanddelencategorie 3 – punt 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) levende of dode organismen of 
delen daarvan, onbewerkt of enkel bewerkt 
met de hand, met mechanische 
hulpmiddelen of met behulp van de 
zwaartekracht, door oplossing in water, 
door flotatie, door extractie met water, 
door stoomdistillatie, of door verhitting 
uitsluitend om water te onttrekken, of die 
met enig hulpmiddel aan de lucht zijn 
onttrokken, met uitzondering van

(c) levende of dode organismen of 
delen daarvan, onbewerkt of enkel bewerkt 
met de hand, met mechanische 
hulpmiddelen of met behulp van de 
zwaartekracht, door oplossing in water, 
door flotatie, door extractie met water, met 
uitzondering van

Or. en

Motivering

Compost is geen steriel groeimedium. Het is niet alleen een bron van nutriënten, maar tevens 
een inoculum van levende organismen die het medium koloniseren waarin zij worden 
ingebracht (bv. aangetaste grond) en die de nutriëntenkringloop via biologische processen in 
gang zetten. Daarom vernietigt de sterilisatie van compost door verhitting of een 
stoombehandeling alle nuttige inoculatiefuncties die de compost had kunnen hebben. Om te 
voorkomen dat onder "compost" een steriel groeimedium wordt verstaan, dient de 
terminologie te worden herzien. De bedoeling van het wetsontwerp op dit gebied is echter 
onduidelijk.
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Amendement 484
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – bestanddelencategorie 3 – punt 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zuiveringsslib, industrieel slib, of 
baggerslib, en

– zuiveringsslib, industrieel slib (met 
uitzondering van niet-consumeerbare 
voedselresten, voeder en planten die 
verband houden met agrobrandstoffen), 
of baggerslib, en

Or. en

Amendement 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – bestanddelencategorie 3 – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– waarbij productlijnen voor de 
verwerking van de in punt 1 hierboven 
bedoelde uitgangsmaterialen duidelijk 
worden onderscheiden van productlijnen 
voor de verwerking van andere dan de in 
punt 1 bedoelde uitgangsmaterialen, en

Or. en

Amendement 486
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met ingang van [Publications 
Office: Please insert the date occurring 5
years after the date of application of this 

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 4 – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– waarbij productlijnen voor de 
verwerking van de in punt 1 hierboven 
bedoelde uitgangsmaterialen duidelijk 
worden onderscheiden van productlijnen 
voor de verwerking van andere dan de in 
punt 1 bedoelde uitgangsmaterialen, en

Or. en

Amendement 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – punt 2 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– waarbij productlijnen voor de 
verwerking van de in punt 1 hierboven 
bedoelde uitgangsmaterialen duidelijk 
worden onderscheiden van productlijnen 
voor de verwerking van andere dan de in 
punt 1 bedoelde uitgangsmaterialen, en

Or. en

Amendement 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geen andere bewerking dan 
drogen of vriesdrogen hebben ondergaan 
en

Schrappen

Or. en

Amendement 490
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geen andere bewerking dan 
drogen of vriesdrogen hebben ondergaan 
en

Schrappen

Or. de

Amendement 491
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
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Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in de onderstaande tabel zijn 
vermeld:

Schrappen

Azotobacter spp.

Mycorrhizale schimmels

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Motivering

Er worden al veel andere soorten en hun microbiële consortia gebruikt die van belang zijn 
voor landbouwers en al op nationaal niveau erkend zijn.

Amendement 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten, bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel 
aan de eisen van deze verordening voor een 
product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten (met inbegrip van technische 
toevoegingsmiddelen zoals 
antiklontermiddelen, schuimwerende 
middelen, stofwerende middelen, 
kleurstoffen en reologische middelen), 
bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel 
aan de eisen van deze verordening voor een 
product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.
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Or. en

Amendement 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten, bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel 
aan de eisen van deze verordening voor een 
product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten (met inbegrip van technische 
toevoegingsmiddelen zoals 
antiklontermiddelen, schuimwerende 
middelen, stofwerende middelen, 
kleurstoffen en reologische middelen), 
bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel 
aan de eisen van deze verordening voor een 
product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.

Or. en

Amendement 494
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten, bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel 
aan de eisen van deze verordening voor een 

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een stof of een mengsel 
bevatten (met inbegrip van technische 
toevoegingsmiddelen zoals 
antiklontermiddelen, schuimwerende 
middelen, stofwerende middelen, 
kleurstoffen en reologische middelen), 
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product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.

bedoeld ter verbetering van de 
afgiftepatronen van de nutriënten in het 
bemestingsproduct, maar uitsluitend indien 
is aangetoond dat die stof of dat mengsel
aan de eisen van deze verordening voor een 
product van productfunctiecategorie 5 van 
bijlage I voldoet, overeenkomstig de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die op 
een dergelijk agronomisch 
toevoegingsmiddel van toepassing is.

Or. en

Amendement 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
nitrificatieremmer bevatten, zoals bedoeld 
in productfunctiecategorie 5 A) I) van 
bijlage I, maar uitsluitend indien ten minste 
50 % van het totale gehalte stikstof (N) van 
het bemestingsproduct bestaat uit stikstof 
(N) in de vorm van ammonium (NH4+) en 
ureum (CH4N2O).

3. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
nitrificatieremmer bevatten, zoals bedoeld 
in productfunctiecategorie 5 A) I) van 
bijlage I, maar uitsluitend indien ten minste 
50 % van het totale gehalte stikstof (N) van 
het bemestingsproduct bestaat uit stikstof 
(N) in de vorm van ammonium (NH4+) of
ammonium (NH4+) en ureum (CH4N2O).

Or. en

Amendement 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
ureaseremmer bevatten, zoals bedoeld in 
productfunctiecategorie 5 A) II) van bijlage 

4. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
nitrificatieremmer bevatten, zoals bedoeld 
in productfunctiecategorie 5 A) II) van 
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I, maar uitsluitend indien ten minste 50 % 
van het totale gehalte stikstof (N) van het 
bemestingsproduct bestaat uit stikstof (N) 
in de vorm van ureum (CH4N2O).

bijlage I, maar uitsluitend indien ten minste 
50 % van het totale gehalte stikstof (N) van 
het bemestingsproduct bestaat uit stikstof 
(N) in de vorm van ammonium (NH4+) of 
ammonium (NH4+) en ureum (CH4N2O).

Or. en

Amendement 497
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 9 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De polymeren mogen geen
formaldehyde bevatten.

3. De polymeren bevatten maximaal 
600 ppm vrij formaldehyde.

Or. en

Amendement 498
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het doordringen van water in de 
bodem te verbeteren.

Or. de

Amendement 499
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
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this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minstens 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in 
maximaal 24 maanden worden omgezet in 
CO2 bij een test van de biologische 
afbreekbaarheid zoals beschreven onder a) 
- c) hieronder.

this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minste 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet worden 
omgezet in CO2 in vergelijking met een 
passende norm in de test van de 
biologische afbreekbaarheid. De criteria 
voor de biologische afbreekbaarheid en de 
ontwikkeling van een passende 
testmethode voor biologische 
afbreekbaarheid worden beoordeeld op 
grond van de recentste wetenschappelijke 
bevindingen en vastgesteld met ingang 
van [three years after the date of 
application of this Regulation].

Or. en

Motivering

De sector heeft tijd nodig om nieuwe coatingtechnologieën te ontwikkelen om zich aan de 
nieuwe vereisten voor biologische afbreekbaarheid te kunnen aanpassen. Daarom wordt 
voorgesteld om drie jaar na de toepassingsdatum van de nieuwe verordening normen voor 
biologische afbreekbaarheid en passende testmethodes vast te stellen.

Amendement 500
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
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Ten minstens 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in maximaal
24 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische afbreekbaarheid 
zoals beschreven onder a) - c) hieronder.

Ten minste 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in maximaal
12 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische afbreekbaarheid 
zoals beschreven onder a) - c) hieronder, 
die ook wordt verricht in realistische in-
vivo-omstandigheden die rekening 
houden met verschillende 
ontbindingspercentages in anaërobe 
omstandigheden, in waterhabitats of 
onder water, in met water verzadigde of 
bevroren grond..

Or. en

Amendement 501
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minstens 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in maximaal 
24 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische afbreekbaarheid 
zoals beschreven onder a) - c) hieronder.

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation] moeten glansmiddelen
aan het volgende criterium voldoen: het 
polymeer moet langs fysische, biologische 
weg afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minste 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in maximaal 
24 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische afbreekbaarheid 
zoals beschreven onder a) - c) hieronder.

Or. de

Amendement 502
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 503
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 504
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een bemestingsproduct met CE-markering 
mag dierlijke bijproducten in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009 bevatten.
Op grond van deze verordening mogen de 
bemestingsproducten die het eindpunt in 
de productieketen hebben bereikt en die in 
de onderstaande tabel zijn opgenomen en 
gespecificeerd zonder beperkingen in de 
handel worden gebracht:

Or. it

Amendement 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BESTANDDELENCATEGORIE 11 
BIS: ANDERE BIJPRODUCTEN VAN 

DE INDUSTRIE

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

2. Tot [Publications office, please 
insert the date occurring 5 years after the 
publication of this regulation in the 
Official Journal of the European Union] 
is het toegestaan de volgende momenteel 
gebruikte industriële bijproducten te 
gebruiken als bestanddeel van 
bemestingsproducten met CE-markering: 
ammoniumsulfaat, zwavelzuur, 
ijzersulfaat, ammoniak, 
magnesiumsulfaat, magnesiumnitraat en 
antiklontermiddelen, wanneer ze worden 
verkregen als bijproducten of 
nevenproducten van specifieke industriële 
processen.

Or. en

Motivering

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. 

Amendement 508
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter c



PE602.754v01-00 78/136 AM\1121500NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) instructies voor het beoogde
gebruik, met inbegrip van de beoogde 
dosering en doelplanten;

(c) aanwijzingen voor gebruik volgens 
de goede landbouwpraktijken, de 
wetgeving van de Unie en nationale 
voorschriften als onderdeel van een 
bemestingsplan.

Or. en

Motivering

Landbouwers zijn professionele gebruikers van minerale meststoffen. De instructies voor het 
beoogde gebruik of de doelplanten kunnen sterk uiteenlopen, aangezien 
bemestingsproducten voor talrijke doeleinden kunnen worden gebruikt. De hoeveelheid 
informatie op het etiket op de verpakking moet werkbaar blijven voor zowel de fabrikanten 
als de landbouwers. 

Amendement 509
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) instructies voor het beoogde 
gebruik, met inbegrip van de beoogde 
dosering en doelplanten;

(c) instructies voor het beoogde 
gebruik, met inbegrip van de beoogde 
dosering, opslag, timing, doelplanten of 
schimmels en zo nodig, een methode van 
aanbrengen die ongewenste emissies 
voorkomt;

Or. en

Amendement 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) instructies voor het beoogde (c) beknopte instructies voor het 
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gebruik, met inbegrip van de beoogde 
dosering en doelplanten;

beoogde gebruik, met inbegrip van de 
beoogde dosering en doelplanten;

Or. en

Motivering

Landbouwers zijn professionele gebruikers van minerale meststoffen. De instructies voor het 
beoogde gebruik of de doelplanten kunnen sterk uiteenlopen, aangezien bemestingsproducten 
voor talrijke doeleinden kunnen worden gebruikt. De hoeveelheid informatie op het etiket op 
de verpakking moet werkbaar blijven voor zowel de fabrikanten als de landbouwers.

Amendement 511
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen die meer dan 5
gewichtsprocent van het product uitmaken, 
in aflopende volgorde van grootte 
drooggewicht, met inbegrip van een 
aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II.

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen in gewichtsprocent van het 
product, in aflopende volgorde van grootte 
drooggewicht, met inbegrip van een 
aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II.

Or. enMotivering

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.

Amendement 512
Marc Tarabella
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen die meer dan 5
gewichtsprocent van het product uitmaken, 
in aflopende volgorde van grootte 
drooggewicht, met inbegrip van een 
aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II.

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen in gewichtsprocent van het 
product, in aflopende volgorde van grootte 
drooggewicht, met inbegrip van een 
aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II.

Or. en

Amendement 513
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het gehalte aan zware metalen van 
het bemestingsproduct van de EU, 
berekend als het gemiddelde van de 
laatste drie volgens de eisen van deze 
verordening uitgevoerde analyses.

Or. en

Amendement 514
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Om de controles door de markttoezichtautoriteiten en de naleving van de regels door de 
fabrikanten te vergemakkelijken, dient de Europese Commissie concrete voorschriften voor en 
informatie over de visuele aspecten van etiketten voor meststoffen te verstrekken in een 
document met richtsnoeren.

Amendement 515
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering volgens Verordening (EG) 
nr. 834/2007 in de biologisch landbouw 
mag worden gebruikt, moet op het etiket 
zijn vermeld "toegestaan in de biologische 
landbouw overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 834/2007".

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

Or. en
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Amendement 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het gehalte aan nitrificatieremmer 
wordt uitgedrukt als massapercentage van 
de totale stikstof (N) in de vorm van 
ammoniumstikstof (NH4+) en 
ureumstikstof (CH4N2O);

(b) het gehalte aan nitrificatieremmer 
wordt uitgedrukt als massapercentage van 
de totale stikstof (N) in de vorm van 
ammoniumstikstof (NH4+) of 
ammoniumstikstof (NH4+) en 
ureumstikstof (CH4N2O);

Or. en

Amendement 517
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangegeven nutriënten stikstof 
(N), fosfor (P), of kalium (K), in de 
volgorde van hun chemische symbolen N-
P-K;

(a) de aangegeven nutriënten stikstof 
(N), fosfor (P), of kalium (K), in de 
volgorde van hun chemische symbolen N-
P-K; het aangegeven stikstofgehalte is de 
som van ammoniumstikstof, 
nitraatstikstof, ureumstikstof, 
ureumformaldehydestikstof, 
isobutylideendiureumstikstof, 
crotonylideendiureumstikstof en 
cyanamidestikstof.

Fosforhoudende meststoffen moeten aan 
de volgende minimale 
oplosbaarheidsniveaus voldoen om 
beschikbaar te zijn voor de planten, zo 
niet kunnen zij niet als fosforhoudende 
meststoffen worden aangemerkt:

– oplosbaarheid in water: 
minimumniveau 25 % van totale P;
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– oplosbaarheid in neutraal 
ammoniumcitraat: minimumniveau 30 % 
van totale P;

– oplosbaarheid in mierenzuur 
(enkel voor zacht natuurfosfaat): 
minimumniveau 35 % van totale P.

Or. en

Motivering

Om het etiket duidelijker te maken, moeten alle stikstofvormen van de totale stikstof en de 
oplosbaarheid van fosfor worden vermeld. Om de absorptie van fosfor door de planten, die 
uitsluitend afhankelijk is van de oplosbare fractie die door de wortels wordt opgenomen, te 
optimaliseren, moet de aangegeven oplosbaarheid van mestfosfaat worden vastgesteld.

Amendement 518
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aangegeven nutriënten
magnesium (Mg), calcium (Ca), zwavel 
(S), of natrium (Na), in de volgorde van 
hun chemische symbolen Mg-Ca-S-Na;

(b) de aangegeven nutriënten calcium 
(Ca), magnesium (Mg), natrium (Na) of 
zwavel (S) in de volgorde van hun 
chemische symbolen Ca-Mg-Na-S;

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. en

Amendement 519
Pascal Durand

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een getalsmatige aanduiding van 
het totale gehalte aan de aangegeven 

(c) een getalsmatige aanduiding van 
het gemiddelde gehalte aan de aangegeven 
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nutriënten stikstof (N), fosfor (P), of 
kalium (K), gevolgd door een getalsmatige 
aanduiding tussen haakjes van het totale 
gehalte aan magnesium (Mg), calcium 
(Ca), zwavel (S), of natrium (Na),

nutriënten stikstof (N), fosfor (P), of 
kalium (K), gevolgd door een getalsmatige 
aanduiding tussen haakjes van het totale 
gehalte aan magnesium (Mg), calcium 
(Ca), zwavel (S), of natrium (Na),

Or. en

Motivering

Bij organische meststoffen is het niet altijd mogelijk het precieze kwantificeerbare 
nutriëntengehalte volledig op het etiket te vermelden vanwege de specifieke aard en/of de 
natuurlijke oorsprong van de meststof; in levende systemen variëren de 
hoeveelheden/concentraties van nature.

Amendement 520
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een getalsmatige aanduiding van 
het totale gehalte aan de aangegeven 
nutriënten stikstof (N), fosfor (P), of 
kalium (K), gevolgd door een getalsmatige 
aanduiding tussen haakjes van het totale 
gehalte aan magnesium (Mg), calcium 
(Ca), zwavel (S), of natrium (Na),

(c) een getalsmatige aanduiding van
het gemiddelde gehalte aan de aangegeven 
nutriënten stikstof (N), fosfor (P), of 
kalium (K), gevolgd door een getalsmatige 
aanduiding tussen haakjes van het totale 
gehalte aan magnesium (Mg), calcium 
(Ca), zwavel (S), of natrium (Na),

Or. en

Amendement 521
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter d – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– organische koolstof (C); en – organische koolstof (C) en de C/N-
verhouding;

Or. en
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Motivering

De C/N-verhouding moet worden aangegeven aangezien dit een aanduiding is van de mate 
van mineralisering, van de beschikbaarheid van stikstof.

Amendement 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A) – alinea 1 – letter d – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– organische koolstof (C); en – organische koolstof (C) en de C/N-
verhouding;

Or. en

Motivering

De C/N-verhouding moet op het etiket worden aangegeven omdat het een indicator is voor de 
mineralisatie, de beschikbaarheid van stikstof voor de plant. Zonder de C/N-verhouding zou 
het mogelijk zijn om stikstof aan te geven die niet beschikbaar is voor de plant.

Amendement 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te vaag. Het is niet duidelijk wat "informatie over de mogelijke effecten op 
de luchtkwaliteit" inhoudt, noch wat "geschikte saneringsmaatregelen" precies zijn. 
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Bovendien zijn ureumproducenten al benadeeld omdat ze CO2-emissierechten nodig hebben 
die ze niet kunnen compenseren met ureum (geen CO2-afvang voor ureum). Ten slotte zijn er 
geen soortgelijke bepalingen voor mest en organische meststoffen.

Amendement 524
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te vaag. Het is niet duidelijk wat "informatie over de mogelijke effecten op 
de luchtkwaliteit" inhoudt, noch wat "geschikte saneringsmaatregelen" precies zijn. 
Bovendien zijn ureumproducenten al benadeeld omdat ze CO2-emissierechten nodig hebben 
die ze niet kunnen compenseren met ureum (geen CO2-afvang voor ureum). Ten slotte zijn er 
geen soortgelijke bepalingen voor mest en organische meststoffen.

Amendement 525
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal fosforpentoxide (P2O5); – fosforpentoxide (P2O5) in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar.

Or. en

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
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bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water. Dit geeft de landbouwers betere informatie.

Amendement 526
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – letter d – streepje 2 –

substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien zachte natuurfosfaat 
aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar
fosforpentoxide (P2O5);

– fosforpentoxide (P2O5) alleen in 
anorganische zuren oplosbaar;

Or. en

Motivering

Het is niet onmiddellijk beschikbaar, maar alleen in bodems met een zeer lage pH en bij veel 
neerslag. Om de landbouwers betere informatie te geven, moeten deze gegevens op het etiket 
worden vermeld.

Amendement 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 528
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B) – punt 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– gehalte organische koolstof (C); en – organische koolstof (C) en de C/N-
verhouding;

Or. en

Motivering

De C/N-verhouding moet worden aangegeven aangezien dit een aanduiding is van de mate 
van mineralisering, van de beschikbaarheid van stikstof.

Amendement 529
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) en indien het gehalte cadmium 
(Cd) gelijk is aan of groter is dan 
20 mg/kg fosforpentoxide (P2O5), dan 
wordt het werkelijke gehalte cadmium 
(Cd) in mg/kg (P2O5) aangegeven, en

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

Or. en

Amendement 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aangegeven nutriënten stikstof 
(N), fosfor (P), of kalium (K), in de 
volgorde van hun chemische symbolen N-
P-K;

(a) de aangegeven nutriënten stikstof 
(N), fosfor (P), of kalium (K), in de 
volgorde van hun chemische symbolen N-
P-K. Het aangegeven stikstofgehalte is de 
som van ammoniumstikstof, 
nitraatstikstof, ureumstikstof, 
ureumformaldehydestikstof, 
isobutylideendiureumstikstof en 
crotonylideendiureumstikstof.

Fosforhoudende meststoffen moeten aan 
de volgende minimale 
oplosbaarheidsniveaus voldoen om 
beschikbaar te zijn voor de planten, zo 
niet kunnen zij niet als fosforhoudende 
meststoffen worden aangemerkt:

– oplosbaarheid in water: minimaal 
40 % van het totale gehalte P2O5,

– oplosbaarheid in neutraal 
ammoniumcitraat: minimaal 75 % van 
het totale gehalte P2O5,

– oplosbaarheid in mierenzuur 
(enkel voor zacht natuurfosfaat): 
minimaal 55 % van het totale gehalte 
P2O5.

Or. en

Amendement 531
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal fosforpentoxide (P2O5); – fosforpentoxide (P2O5) in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar;

Or. en
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Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water. Dit geeft de landbouwers betere informatie.

Amendement 532
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter d – streepje 2 –
substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien zachte natuurfosfaat 
aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar 
fosforpentoxide (P2O5);

– alleen in anorganische zuren
oplosbaar fosforpentoxide (P2O5);

Or. en

Amendement 533
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter d – streepje 2 –
substreepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien zachte natuurfosfaat 
aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar 
fosforpentoxide (P2O5);

– fosforpentoxide (P2O5) alleen in 
anorganische zuren oplosbaar;

Or. en

Motivering

Het is niet onmiddellijk beschikbaar, maar alleen in bodems met een zeer lage pH en bij veel 
neerslag. Om de landbouwers betere informatie te geven, moeten deze gegevens op het etiket 
worden vermeld.

Amendement 534
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter d – streepje 4 –
substreepje 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vorm zoals poeder of korrels

Or. en

Amendement 535
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor de productie gebruikte 
grondstoffen en benaderend percentage 
van de ingrediënten;

Or. en

Amendement 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te vaag. Het is niet duidelijk wat "informatie over de mogelijke effecten op 
de luchtkwaliteit" inhoudt, noch wat "geschikte saneringsmaatregelen" precies zijn. 
Bovendien zijn ureumproducenten al benadeeld omdat ze CO2-emissierechten nodig hebben 
die ze niet kunnen compenseren met ureum (geen CO2-afvang voor ureum). Ten slotte zijn er 
geen soortgelijke bepalingen voor mest en organische meststoffen.
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Amendement 537
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling is te vaag. Het is niet duidelijk wat "informatie over de mogelijke effecten op 
de luchtkwaliteit" inhoudt, noch wat "geschikte saneringsmaatregelen" precies zijn. 
Bovendien zijn ureumproducenten al benadeeld omdat ze CO2-emissierechten nodig hebben 
die ze niet kunnen compenseren met ureum (geen CO2-afvang voor ureum). Ten slotte zijn er 
geen soortgelijke bepalingen voor mest en organische meststoffen.

Amendement 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien ureum (CH4N2O) aanwezig 
is, informatie over de mogelijke effecten 
op de luchtkwaliteit van de uitstoot van 
ammoniak als gevolg van het gebruik van 
de meststof, en een verzoek aan de 
gebruikers om geschikte 
saneringsmaatregelen te treffen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 539
Pascal Durand

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bemestingsproducten die minder 
dan respectievelijk 5 ppm cadmium, 
arseen, lood, chroom VI en kwik bevatten, 
mogen op de verpakking en het etiket een 
zichtbaar "milieukeurmerk" gebruiken. 
De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de 
technische normen van een dergelijk 
keurmerk vast te stellen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 540
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bemestingsproducten die minder 
dan respectievelijk 5 ppm cadmium, 
arseen, lood, chroom VI en kwik bevatten,
mogen op de verpakking en het etiket een 
zichtbaar "milieukeurmerk" gebruiken. 
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De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen aan te nemen om de 
technische normen van een dergelijk 
keurmerk vast te stellen.

Or. en

Amendement 541
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De Europese Commissie stelt voor om in het totale te vermelden nutriëntengehalte standaard 
alle vormen van nutriënten op te nemen, ook die welke niet beschikbaar zullen zijn voor de 
planten. Enkel voor de planten beschikbare nutriënten dienen op het etiket te worden vermeld, 
aangezien andere vormen van stikstof en fosfor niet aantoonbaar bijdragen aan de voeding 
van de planten. Anders zouden landbouwers hun gewassen niet de hoeveelheid nutriënten 
geven die zij op basis van het voorstel zouden verwachten.

Amendement 542
Marc Tarabella

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 543
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) en indien het gehalte cadmium 
(Cd) gelijk is aan of groter is dan 
20 mg/kg fosforpentoxide (P2O5), dan 
wordt het werkelijke gehalte cadmium 
(Cd) in mg/kg aangegeven, en

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

Or. en

Amendement 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 
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maaswijdte van 10 mm kan gaan, of maaswijdte van 1 mm kan gaan, of

Or. en

Amendement 545
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 
maaswijdte van 10 mm kan gaan, of

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 
maaswijdte van 1 mm kan gaan, of

Or. en

Motivering

Onjuiste grootte van de poederdeeltjes. 10 mm is geen poeder. De meeste meststoffen in 
korrelvorm zijn kleiner dan dat. Voor poeder is een veel kleinere afmeting vereist.

Amendement 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) I) a) – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 
maaswijdte van 10 mm kan gaan, of

(c) poeder, indien ten minste 90 % van 
het product door een zeef met een 
maaswijdte van 1 mm kan gaan, of

Or. en

Amendement 547
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C) II) – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangegeven micronutriënten in 
het bemestingsproduct met CE-markering 
worden in de onderstaande volgorde 
vermeld met hun benamingen en 
chemische symbolen: boor (B), kobalt 
(Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan 
(Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn), 
gevolgd door de benaming(en) van hun 
tegenion(en).

1. De aangegeven micronutriënten in 
het bemestingsproduct met CE-markering 
worden in de onderstaande volgorde 
vermeld met hun benamingen en 
chemische symbolen: boor (B), kobalt 
(Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan 
(Mn), molybdeen (Mo), selenium (Se), 
silicium (Si) en zink (Zn), gevolgd door de 
benaming(en) van hun tegenion(en).

Or. en

Amendement 548
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte stikstof (N); Schrappen

Or. en

Motivering

Bodemverbeteraars hebben alleen tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
verbeteren en niet nutriënten af te geven. De mogelijkheid bieden om het nutriëntengehalte te 
vermelden zou kunnen leiden tot het niet-geëigende gebruik van deze producten.

Amendement 549
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte fosforpentoxide 
(P2O5);

Schrappen

Or. en

Motivering

Bodemverbeteraars hebben alleen tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
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verbeteren en niet nutriënten af te geven. De mogelijkheid bieden om het nutriëntengehalte te 
vermelden zou kunnen leiden tot het niet-geëigende gebruik van deze producten.

Amendement 550
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte kaliumoxide (K2O); Schrappen

Or. en

Motivering

Bodemverbeteraars hebben alleen tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
verbeteren en niet nutriënten af te geven. Door de mogelijkheid te bieden om het 
nutriëntengehalte te vermelden, zou het niet-geëigende gebruik van deze producten kunnen 
worden aangemoedigd.

Amendement 551
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 6 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de vermelding dat het product geen 
gewasbeschermingsmiddel is.

Or. en

Amendement 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 A)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 
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parameters parameters

Organische 
koolstof (C)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
koolstof (C)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
fosforpentoxide 
(P2O5)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
fosforpentoxide 
(P2O5)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die 
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die 
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 
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absolute termen absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Aangegeven 
vormen van 
stikstof, fosfor en 
kalium

Meststoffen met 
twee nutriënten: 
maximale 
tolerantie in 
absolute termen 
van 1,1 N en 0,5 
organische N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O en 
1,5 voor het 
totaal van twee 
nutriënten.

Meststoffen met 
drie nutriënten: 
maximale 
tolerantie in 
absolute termen 
van 1,1 N en 0,5 
organische N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O en 
1,9 voor het 
totaal van drie 
nutriënten.

± 10 % van het 
totaal 
aangegeven 
gehalte van elke 
nutriënt tot 
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maximaal 2 
procentpunten in 
absolute termen

Or. en

Amendement 553
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 A)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 
parameters

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 
parameters

Organische 
koolstof (C)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
koolstof (C)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal ± 50 % relatieve Totaal ± 15 % relatieve 
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fosforpentoxide 
(P2O5)

afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

fosforpentoxide 
(P2O5)

afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 15 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die 
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die 
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie waarborgt niet dat de aan de landbouwers verkochte 
producten volledig doeltreffend zijn. Er is echter een redelijke flexibiliteit nodig om rekening 
te houden met de productieprocessen.
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Amendement 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 A)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 
parameters

Toegestane 
toleranties voor 
het aangegeven 
gehalte nutriënten 
en andere 
aangegeven 
parameters

Organische 
koolstof (C)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
koolstof (C)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Gehalte droge 
stof

± 5,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal stikstof 
(N)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
fosforpentoxide 
(P2O5)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
fosforpentoxide 
(P2O5)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen



PE602.754v01-00 104/136 AM\1121500NL.docx

NL

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal 
kaliumoxide 
(K2O)

± 20 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 1,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal en in water 
oplosbare 
magnesiumoxide, 
calciumoxide, 
zwaveltrioxide of 
natriumoxide

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte aan die 
nutriënten tot 
maximaal 1,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,5 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde tot 
maximaal 2,0 
procentpunten in 
absolute termen

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve 
afwijking van de 
aangegeven 
waarde

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie waarborgt niet dat de aan de landbouwers verkochte 
producten volledig doeltreffend zijn. Er is echter een redelijke flexibiliteit nodig om rekening 
te houden met de productieprocessen.

Amendement 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 B) – tabel 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten 
in absolute termen voor elke 
nutriënt apart en voor de 
som van de nutriënten

-50 % en + 100 % van het 
aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal -2 en 
+ 4 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Or. en

Motivering

Voor primaire nutriënten moet een cumulatieve grens worden opgelegd. Volgens de huidige 
formulering is een totale variatie van 6 % mogelijk voor NPK' s (2 % per afzonderlijke 
nutriënt N, P en K). Dit zou misleidend zijn voor de landbouwer. Het moet duidelijk zijn dat 2 
% de totale grens is die niet mag worden overschreden. Secundaire nutriënten mogen als 
vulmiddelen worden gebruikt. Daarom zijn er hogere en soepelere tolerantievoorschriften 
vereist voor het productieproces.

Amendement 556
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 B) – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O
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± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen voor elke 
nutriënt apart en voor de 
som van de nutriënten

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Or. en

Amendement 557
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 B) – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
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absolute termen absolute termen

De P2O5-toleranties hebben 
betrekking op in neutraal 
ammoniumcitraat en water 
oplosbaar fosforpentoxide 
(P2O5).

Or. en

Motivering

In ammoniumcitraat en in water oplosbaar fosforpentoxide is de voor de planten beschikbare 
fractie.

Amendement 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 B) – tekst onder tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organische koolstof: ± 20 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen

Organische koolstof: ± 15 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen

Organische stikstof: ± 50 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

Organische stikstof: ± 15 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 15 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 15 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Or. enAmendement 559
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 B) – tekst onder tabel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organische koolstof: ± 20 % relatieve Organische koolstof: ± 15 % relatieve 
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afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen

afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen

Organische stikstof: ± 50 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

Organische stikstof: ± 15 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve afwijking 
van de aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie waarborgt niet dat de aan de landbouwers verkochte 
producten volledig doeltreffend zijn. Er is echter een redelijke flexibiliteit nodig om rekening 
te houden met de productieprocessen.

Amendement 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
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macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen voor elke 
nutriënt apart en voor de 
som van de nutriënten

-50 % en + 100 % van het 
aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal -2 en 
+ 4 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

De bovenstaande tolerantiewaarden gelden ook voor de stikstofvormen en voor de 
oplosbaarheid.

Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Or. en

Motivering

Voor primaire nutriënten moet een cumulatieve grens worden opgelegd. Volgens de huidige 
formulering is een totale variatie van 6 % mogelijk voor NPK' s (2 % per afzonderlijke 
nutriënt N, P en K). Dit zou misleidend zijn voor de landbouwer. Het moet duidelijk zijn dat 2 
% de totale grens is die niet mag worden overschreden. Secundaire nutriënten mogen als 
vulmiddelen worden gebruikt. Daarom zijn er hogere en soepelere tolerantievoorschriften 
vereist voor het productieproces. De oorspronkelijk voorgestelde tolerantie (± 10 %) voor de 
korrelgrootteverdeling is te strikt omdat de meting erg afhankelijk is van de monstername. De 
± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde voor de hoeveelheid is te hoog.

Amendement 561
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
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percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen voor elke 
nutriënt apart en voor de 
som van de nutriënten

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

De bovenstaande tolerantiewaarden gelden ook voor de stikstofvormen en voor de 
oplosbaarheid.

Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Or. en

Motivering

Voor primaire nutriënten moet een cumulatieve grens worden opgelegd. Volgens de huidige 
formulering is een totale variatie van 6 % mogelijk voor NPK' s (2 % per afzonderlijke 
nutriënt N, P en K). Dit zou misleidend zijn voor de landbouwer. Het moet duidelijk zijn dat 2 
% de totale grens is die niet mag worden overschreden. Secundaire nutriënten mogen als 
vulmiddelen worden gebruikt. Daarom zijn er hogere en soepelere tolerantievoorschriften 
vereist voor het productieproces. De oorspronkelijk voorgestelde tolerantie (± 10 %) voor de 
korrelgrootteverdeling is te strikt omdat de meting erg afhankelijk is van de monstername. De 
± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde voor de hoeveelheid is te hoog.

Amendement 562
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven ± 25 % van het aangegeven ± 25 % van het 
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gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen voor elke 
nutriënt apart en voor de 
som van de nutriënten

- 50 % en + 100 % van het 
aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal -2 en 
+ 4 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

De bovenstaande tolerantiewaarden gelden ook voor de stikstofvormen en voor de 
oplosbaarheid.

Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Or. en

Amendement 563
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I) – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen
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Amendement

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van anorganische 
macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het aangegeven 
gehalte aan de aanwezige 
vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in 
absolute termen

± 25% van het aangegeven 
gehalte aan die nutriënten tot 
maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven gehalte 
tot maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

De tolerantieniveaus voor 
P2O5 verwijzen naar 
fosforpentoxide (P2O5) dat in 
neutraal ammoniumcitraat 
en water oplosbaar is.

Or. en

Motivering

In ammoniumcitraat en in water oplosbaar fosforpentoxide is de voor de planten beschikbare 
fractie.

Amendement 564
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I) – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve 
afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met 
een bepaalde maaswijdte gaat.

Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve 
afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met 
een bepaalde maaswijdte gaat.

Or. en

Motivering

Er is meer flexibiliteit nodig vanwege de productieprocessen.

Amendement 565
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I) – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoeveelheid: ± 5 % relatieve afwijking van 
de aangegeven waarde

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van 
de aangegeven waarde

Or. en

Amendement 566
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 1 C) I) – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meststoffen met drie nutriënten: 
maximale tolerantie, in absolute termen, 
van 1,1 N; 1,1 P2O5; 1,1 K2O en 1,9 voor 
de som van de drie nutriënten.

Meststoffen met twee nutriënten: 
maximale tolerantie, in absolute termen, 
van 1,1 N; 1,1 P2O5; 1,1 K2O en 1,5 voor 
de som van de twee nutriënten.

Er zijn toleranties voor de aangegeven 
vormen van stikstof, fosfor en kalium 
nodig.

± 10 % van het totaal aangegeven gehalte 
van elke nutriënt tot maximaal 2 
procentpunten in absolute termen.

Or. en

Motivering

Er zijn toleranties nodig voor producten met meer dan één nutriënt, en wel op grond van het 
feit of er sprake is van drie of twee nutriënten. 

Het is belangrijk te garanderen dat de landbouwers de nutriënten krijgen in de hoeveelheden 
en vorm die ze nodig hebben:

– om de bemesting aan te passen aan de behoeften van de teelt

– om het milieu te beschermen tegen onjuiste doseringen en verkeerde meststoftypen.

Amendement 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) ± 10% relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 

± 25 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen
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Organische koolstof (C) ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 

± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Or. en

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen dienen te worden 
vastgesteld voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar 
voor de landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie 
voorgestelde tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verminderd 
om de landbouwer te beschermen.

Amendement 568
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter
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pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10% relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 

± 25 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen
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Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 

± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Or. en

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen dienen te worden 
vastgesteld voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar 
voor de landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie 
voorgestelde tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verminderd 
om de landbouwer te beschermen.

Amendement 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen
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Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 

± 25 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de productieketen

Organische koolstof (C) ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 20 % relatieve afwijking tot maximaal 
1,0 procentpunten in absolute termen

Droge stof ± 10 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, ten tijde van de 
vervaardiging 
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± -25% relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
productieketen

Organische koolstof (C) / organische 
stikstof (N)

± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Korrelgrootteverdeling ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen 
op het aangegeven percentage materiaal dat 
door een zeef met een bepaalde maaswijdte 
gaat.

Or. en

Amendement 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen
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In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen
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In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Or. en

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen dienen te worden 
vastgesteld voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar 
voor de landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie 
voorgestelde tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verminderd 
om de landbouwer te beschermen.

Amendement 571
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
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in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

- 15 % relatieve afwijking op enig moment 
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in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 60 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Or. en

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen dienen te worden 
vastgesteld voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar 
voor de landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie 
voorgestelde tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verminderd 
om de landbouwer te beschermen.

Amendement 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel 3 – productfunctiecategorie 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 
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- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Amendement

Vormen van de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria

Toegestane toleranties voor de aangegeven 
parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging 

± 1,0 op enig moment in de productieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van 
meer dan 60 mm

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 
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- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

- 5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

- 25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de productieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging 

± 75 % relatieve afwijking op enig moment 
in de productieketen

Or. en

Amendement 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwerp- en fabricagetekeningen 
alsmede schema's,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.

Amendement 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwerp- en fabricagetekeningen 
alsmede schema's,

Schrappen

Or. en

Amendement 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwerp- en fabricagetekeningen 
alsmede schema's,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.

Amendement 576
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwerp- en fabricagetekeningen 
alsmede schema's,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.
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Amendement 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beschrijvingen en toelichtingen die 
nodig zijn voor het begrijpen van die 
tekeningen en schema's en van het 
gebruik van het bemestingsproduct met 
CE-markering,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.

Amendement 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beschrijvingen en toelichtingen die 
nodig zijn voor het begrijpen van die 
tekeningen en schema's en van het 
gebruik van het bemestingsproduct met 
CE-markering,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.

Amendement 579
Edward Czesak
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beschrijvingen en toelichtingen die 
nodig zijn voor het begrijpen van die 
tekeningen en schema's en van het 
gebruik van het bemestingsproduct met 
CE-markering,

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling brengt de vertrouwelijke intellectuele eigendom van meststofproducenten in 
gevaar. Er is geen reden waarom ontwerp- en fabricagetekeningen alsmede schema's moeten 
worden verstrekt.

Amendement 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 2.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) beschrijvingen en toelichtingen die 
nodig zijn voor het begrijpen van die 
tekeningen en schema's en van het 
gebruik van het bemestingsproduct met 
CE-markering,

Schrappen

Or. en

Amendement 581
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A – punt 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 

4.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
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deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende tien jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 
beschreven.

deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende vijf jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 
beschreven.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van de technische documentatie en de EU-
conformiteitsverklaring is buitensporig. Net zoals voor belastingdoeleinden, zou het logisch 
zijn om deze periode te beperken tot vijf jaar.

Amendement 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de 3 maanden namens de 
fabrikant uitgevoerd op een representatief 
monster van het product, om te controleren 
of is voldaan aan

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de zes maanden indien de 
fabriek voortdurend in bedrijf is, of om 
het jaar in het geval van periodieke 
productie, namens de fabrikant uitgevoerd 
op een representatief monster van het 
product, om te controleren of is voldaan 
aan

Or. en

Amendement 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de 3 maanden namens de 
fabrikant uitgevoerd op een representatief 

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de zes maanden indien de 
fabriek voortdurend in bedrijf is, of om 
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monster van het product, om te controleren 
of is voldaan aan

het jaar in het geval van periodieke 
productie, namens de fabrikant uitgevoerd 
op een representatief monster van het 
product, om te controleren of is voldaan 
aan

Or. en

Amendement 584
Edward Czesak

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de 3 maanden namens de 
fabrikant uitgevoerd op een representatief 
monster van het product, om te controleren 
of is voldaan aan

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de zes maanden indien de 
fabriek voortdurend in bedrijf is, of om 
het jaar in het geval van periodieke 
productie, namens de fabrikant uitgevoerd 
op een representatief monster van het 
product, om te controleren of is voldaan 
aan

Or. en

Motivering

De voorgestelde frequentie van de proeven is te hoog en onmogelijk voor fabrieken die 
voortdurend of zelfs maar periodiek, bijvoorbeeld één maand per jaar, produceren. Zowel 
voor periodiek als voor voortdurend producerende fabrieken is zes maanden beter.

Amendement 585
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
ten minste om de 3 maanden namens de 
fabrikant uitgevoerd op een representatief 
monster van het product, om te controleren 
of is voldaan aan

De in de rubrieken 4.1 tot en met 4.3 
hieronder bedoelde cycli en proef worden 
om de 6 maanden namens de fabrikant 
uitgevoerd op een representatief monster 
van het product, om te controleren of is 
voldaan aan
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Or. en

Motivering

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.

Amendement 586
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4.3.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3.5 bis. De fabrikant houdt de 
testverslagen samen met de technische 
documentatie bij.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 587
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende tien jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de EU-conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 
beschreven.

5.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende vijf jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de EU-conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 
beschreven.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van de technische documentatie en de EU-
conformiteitsverklaring is buitensporig. Net zoals voor belastingdoeleinden, zou het logisch 
zijn om deze periode te beperken tot vijf jaar.

Amendement 588
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module A1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Operationele en 
informatieverplichtingen voor 
aangemelde instanties

4 bis.1.Elke aangemelde instantie brengt 
onverwijld haar aanmeldende autoriteit 
en andere instanties die uit hoofde van 
deze verordening worden aangemeld en 
die soortgelijke 
conformiteitsbeoordelingen betreffende 
dezelfde producten verrichten op de 
hoogte van het volgende:

(a) elk geval waarin de producent niet 
heeft voldaan aan de termijn van zes 
maanden voor het verrichten van de uit 
hoofde van punt 4 vereiste proeven;
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(b) alle testresultaten die non-
conformiteit aantonen met de in punt 5 
van productfunctiecategorie 1 C) I) a) i-ii) 
A) in bijlage I bedoelde 
detonatieproefvereiste.

4 bis.2.In het in punt 4 bis.1 onder b) 
bedoelde geval, verzoekt de aangemelde 
instantie de producent:

(a) de nodige maatregelen te treffen in 
overeenstemming met artikel 6, lid 8;

(b) de desbetreffende proef om de drie 
maanden uit te voeren gedurende een 
periode van één jaar.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 589
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module B – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikant houdt tot tien jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering een 
kopie van het certificaat van EU-
typeonderzoek, de bijlagen en 
aanvullingen, samen met de technische 
documentatie, ter beschikking van de 
nationale autoriteiten.

9. De fabrikant houdt tot vijf jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering een 
kopie van het certificaat van EU-
typeonderzoek, de bijlagen en 
aanvullingen, samen met de technische 
documentatie, ter beschikking van de 
nationale autoriteiten.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van het certificaat van EU-typeonderzoek, de 
bijlagen en aanvullingen, samen met de technische documentatie is buitensporig. Net zoals 
voor belastingdoeleinden, zou het logisch zijn om deze periode te beperken tot vijf jaar.

Amendement 590
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module C – punt 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 De fabrikant stelt voor een partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring gedurende tien jaar na het 
in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt 
vermeld om welke partij 
bemestingsproduct met CE-markering het 
gaat.

3.2 De fabrikant stelt voor een partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring gedurende vijf jaar na het 
in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt 
vermeld om welke partij 
bemestingsproduct met CE-markering het 
gaat.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van de technische documentatie en de EU-
conformiteitsverklaring is buitensporig. Het zou logisch zijn om deze periode te beperken tot 
vijf jaar.

Amendement 591
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module D1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikant houdt tot tien jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering de 
technische documentatie ter beschikking 
van de relevante nationale autoriteiten.

3. De fabrikant houdt tot vijf jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering de 
technische documentatie ter beschikking 
van de relevante nationale autoriteiten.

Or. en
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Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van de technische documentatie is buitensporig. 
Het zou logisch zijn om deze periode te beperken tot vijf jaar.

Amendement 592
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module D1 – punt 7.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.2.1 De fabrikant stelt voor elke partij 
van het bemestingsproduct met CE-
markering een EU-conformiteitsverklaring 
op en houdt deze verklaring gedurende tien
jaar na het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
de partij van het product beschreven.

7.2.1 De fabrikant stelt voor elke partij 
van het bemestingsproduct met CE-
markering een EU-conformiteitsverklaring 
op en houdt deze verklaring gedurende vijf
jaar na het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. Het zou logisch zijn om deze periode te beperken tot vijf 
jaar.

Amendement 593
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel 2 – module D1 – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van ten minste tien jaar nadat het 
product in de handel is gebracht de 
volgende gegevens ter beschikking van de 
nationale autoriteiten:

8. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van ten minste vijf jaar nadat het 
product in de handel is gebracht de 
volgende gegevens ter beschikking van de 
nationale autoriteiten:

Or. en

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. Het zou logisch zijn om deze periode te beperken tot vijf 
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jaar.

Amendement 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Voorstel voor een verordening
Bijlage V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

WTO-conforme grenswaarde voor 
cadmium in mestproducten

Elke producent van bemestingsproducten 
die tot tevredenheid van de bevoegde 
autoriteit kan aantonen dat het 
gemiddelde cadmiumgehalte in zijn op de 
markt gebrachte bemestingsproducten met 
CE-markering niet hoger is dan 
80 mg/1 kg P2O5, wordt voor wat betreft 
diens bemestingsproducten geacht te 
voldoen aan de vereisten van artikel 4, 
lid 1, onder a), van deze verordening met 
betrekking tot al zijn bemestingsproducten 
met een CE-markering voor wat betreft de 
grenswaarde van cadmium in 
productfunctiecategorie 1 C) I) 2 a).

Voor EU-producenten is de bevoegde 
autoriteit de relevante autoriteit in de 
lidstaat waarin de producent is gevestigd.

Voor niet-EU-producenten is de bevoegde 
autoriteit de Commissie.

Or. en

Motivering

Given the lack of clear scientific basis for the specific limit of cadmium in Annex I and its 
probable WTO incompatibility, it is important to create a WTO- compatible route for 
imposing a cadmium limit in Annex VI. According to the Smolders & Six 2013 study, as 
verified by SCHER in 2015, an average cadmium level in fertilizers of less than 80 mg Cd in 1 
kg P2O5 would lead to decrease of soil Cd concentration  It therefore shows that an average 
Cd content of 80 mg does not contribute to cadmium increase.As, according to the 
Commission, all other aspects of cadmium contamination of food (plant uptake and food 
contamination) are too complex to study, the Smolders/SCHER study is the only scientific 
document potentially giving scientific backing to the specific Cd limits in fertilizers in the 
Regulation.
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