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Ändringsförslag 344
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kol (C), och – organiskt kol – Corg, och

Or. en

Ändringsförslag 345
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kol (C), och – organiskt kol (Corg), och

Or. en

Ändringsförslag 346
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet 
leonardit, brunkol och torv, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en
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Ändringsförslag 347
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att främja tillverkningen av torv-, leonardit- och brunkolsbaserade 
organiska gödselmedel och organiska gödselmedel baserade på humusämnen som härrör 
från dessa. Dessa naturliga matriser ökar näringsämneseffektiviteten hos organiska 
gödselmedel, vilket är fördelaktigt för jordbrukarna och inte medför några negativa 
konsekvenser ur miljösynvinkel. Uteslutandet av dessa matriser skulle kunna uppmuntra till 
användning av ineffektiva gödselmedel, vilket skulle vara till skada för jordbrukare.

Ändringsförslag 348
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Ändringsförslag 350
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att främja tillverkningen av torv-, leonardit- och brunkolsbaserade 
organiska gödselmedel och organiska gödselmedel baserade på humusämnen som härrör 
från dessa. Dessa naturliga matriser ökar näringsämneseffektiviteten hos organiska 
gödselmedel, vilket är fördelaktigt för jordbrukarna och inte medför några negativa 
konsekvenser ur miljösynvinkel. Uteslutandet av dessa matriser skulle kunna uppmuntra till 
användning av ineffektiva gödselmedel, vilket skulle vara till skada för jordbrukare.
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Ändringsförslag 351
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.I– punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

2,5 viktprocent totalkväve (N), eller 2 
viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), 
eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

6,5 viktprocent av totalsumman 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 352
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.I– punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

2,5 viktprocent totalkväve (N), eller 2 
viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), 
eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

6,5 viktprocent av totalsumman 
näringsämnen.

Or. en
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Motivering

Vi stöder AGRI-föredragandens förslag om att se till att sammansatta gödselmedel innehåller 
åtminstone en viss totalmängd näringsämnen. Detta ändringsförslag inför detta koncept för 
fasta organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 353
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent totalkväve (N). – 1 viktprocent totalkväve (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.

Ändringsförslag 354
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent totalkväve (N). – 2,5 viktprocent totalkväve (N).

Or. en

Ändringsförslag 355
Robert Jarosław Iwaszkiewicz
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 2 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

Or. en

Ändringsförslag 356
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 0,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(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.

Ändringsförslag 357
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 1 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).
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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 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.

Ändringsförslag 358
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II– punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 359
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 6,5 viktprocent av totalsumman 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 360
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

2 viktprocent totalkväve (N), eller 1 
viktprocent total fosforpentoxid (P2O5), 
eller 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

5 viktprocent av totalsumman primära 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 361
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.A.II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

– 2 viktprocent totalkväve (N).

– 1 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5), eller 2 viktprocent total 
kaliumoxid (K2O).

– 5 viktprocent av totalsumman primära 
näringsämnen.

Or. en

Motivering

Vi stöder AGRI-föredragandens förslag om att se till att sammansatta gödselmedel innehåller 
åtminstone en viss totalmängd näringsämnen. Detta ändringsförslag inför detta koncept för 
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flytande organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 362
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – strecksats 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– organiskt kol (C), och – organiskt kol (C) samt 
kol/kvävekvoten, och

Or. en

Motivering

Kol/kvävekvoten ska anges på etiketten eftersom den anger mineraliseringsgraden, tillgången 
till kväve för växten. Utan den kan kväve anges som inte är tillgängligt för växten.

Ändringsförslag 363
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – strecksats 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Ändringsförslag 364
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – strecksats 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att främja tillverkningen av torv-, leonardit- och brunkolsbaserade 
organisk-mineraliska gödselmedel och gödselmedel baserade på humusämnen som härrör 
från dessa. Dessa naturliga matriser ökar näringsämneseffektiviteten hos mineral-organiska 
gödselmedel, vilket är fördelaktigt för jordbrukarna och inte medför några negativa 
konsekvenser ur miljösynvinkel. Uteslutandet av dessa matriser skulle kunna uppmuntra till 
användning av ineffektiva gödselmedel, vilket skulle vara till skada för jordbrukare.

Ändringsförslag 365
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – strecksats 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

av biologiskt ursprung, med undantag av 
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

av biologiskt ursprung, inbegripet torv, 
leonardit, brunkol och andra därav 
framställda humusämnen, men med 
undantag av annat material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

Or. en

Ändringsförslag 366
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.I– punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

2,5 viktprocent totalkväve (N), av vilken 1 
viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt kväve 
(N), eller 2 viktprocent total 
fosforpentoxid (P2O5), eller 2 viktprocent
total kaliumoxid (K2O).

6,5 viktprocent av totalsumman primära 
näringsämnen.

Or. en

Ändringsförslag 367
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.I– punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

– 2,5 viktprocent totalkväve (N), av vilken 
1 viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt kväve 
(N).

– 2 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

– 6,5 viktprocent av totalsumman primära 
näringsämnen.
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Or. en

Motivering

Vi stöder AGRI-föredragandens förslag om att se till att sammansatta organisk-mineraliska 
gödselmedel innehåller åtminstone en viss totalmängd näringsämnen. Detta ändringsförslag 
inför detta koncept för fasta organisk-mineraliska gödselmedel.

Ändringsförslag 368
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent totalkväve (N), av 
vilken 0,5 viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt kväve 
(N).

– 1 viktprocent totalkväve (N), av 
vilken 0,5 viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt kväve 
(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 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.

Ändringsförslag 369
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 0,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).
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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 
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.

Ändringsförslag 370
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 1 viktprocent total kaliumoxid 
(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.

Ändringsförslag 371
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2 – strecksats 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 6 viktprocent av totalsumman 
näringsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 372
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 
något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

2 viktprocent totalkväve (N), av vilken 0,5 
viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt (N), 
eller 2 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5), eller 2 viktprocent total 
kaliumoxid (K2O).

6 viktprocent av totalsumman 
näringsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 373
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.B.II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om den CE-märkta 
gödselprodukten innehåller mer än ett 
näringsämne ska produkten innehålla 



AM\1121500SV.docx 17/138 PE602.754v01-00

SV

något av följande deklarerade 
näringsämnen i de minimimängder som 
anges nedan:

– 2 viktprocent totalkväve (N), av vilken 
0,5 viktprocent av den CE-märkta 
gödselprodukten ska vara organiskt kväve 
(N).

– 2 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 2 viktprocent total kaliumoxid (K2O).

– 6 viktprocent av totalsumman 
näringsmedel.

Or. en

Motivering

Vi stöder AGRI-föredragandens förslag om att se till att sammansatta flytande organisk-
mineraliska gödselmedel innehåller åtminstone en viss totalmängd näringsämnen. 
Näringsämnesvärdena måste dock ökas till nivåer som säkerställer tillräckliga mängder 
näringsämnen, exempelvis de som kommissionen har föreslagit. Annars förhåller det sig som 
så att gödselmedlet blir vilseledande för jordbrukaren, att det inte behandlas på samma sätt 
som mineraliska gödselmedel och att ett gödselmedel med ett sådant lågt näringsinnehåll 
bidrar till koldioxidutsläpp genom transport av material med lågt näringsinnehåll.

Ändringsförslag 374
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett 
annat gödselmedel än ett organiskt eller 
ett organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ett mineraliskt gödselmedel ska vara ett 
gödselmedel som innehåller 
näringsämnen i mineralform eller som 
bearbetats till mineralform från 
animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. 
Urea och dess kondensations- och 
associationsprodukter ska anses innehålla 
näringsämnen i mineralform.

Or. en
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Ändringsförslag 375
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett oorganiskt gödselmedel ska vara ett 
annat gödselmedel än ett organiskt eller 
ett organiskt-mineraliskt gödselmedel.

Ett mineraliskt gödselmedel ska vara ett 
gödselmedel som innehåller 
näringsämnen i mineralform eller som 
bearbetats till mineralform från 
animaliskt eller vegetabiliskt ursprung. 
Urea och dess kondensations- och 
associationsprodukter ska anses innehålla 
näringsämnen i mineralform.

Or. en

Ändringsförslag 376
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla 
minst en av nedanstående miniminivåer 
för löslighet för att vara växttillgängliga. 
Annars kan de inte deklareras som 
fosforhaltiga gödselmedel:

– Vattenlöslighet: minst 40 procent av den 
totala fosforhalten.

– Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: 
minst 75 procent av den totala 
fosforhalten.

– Löslighet i myrsyra (endast för mjukt 
råfosfat): minst 55 procent av den totala 
fosforhalten.

Or. en
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Ändringsförslag 377
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den totala deklarerade kvävehalten anges 
som summan av ammoniakkväve, 
nitratkväve, ureakväve, kväve från 
metylenurea, kväve från 
isobutylidendiurea och kväve från 
krotonylidendiurea. Den deklarerade 
fosforhalten anges som den fosfatiska P-
formen. Nya former kan läggas till efter 
en vetenskaplig granskning i enlighet med 
artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 378
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den CE-märkta gödselprodukten ska inte 
innehålla mer än 1 viktprocent organiskt 
kol (Corg). Detta utesluter på sedvanligt vis 
kol med ursprung i beläggningar, 
agronomiska tillsatser och tekniska 
agenter.

Or. en

Ändringsförslag 379
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 
makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P),
kalium (K), magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

1. Ett mineraliskt
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 
makronäringsämnen:

a) Primära: kväve (N), fosfor (P) och
kalium (K).

b) Sekundära: magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

Den deklarerade kvävehalten anges som 
summan av ammoniakkväve, nitratkväve, 
ureakväve, kväve från ureaformaldehyd, 
kväve från isobutylidendiurea och kväve 
från krotonylidendiurea. Det deklarerade 
primära och sekundära innehållet anges 
som P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 och 
Na2O. Nya former kan läggas till efter en 
vetenskaplig granskning.

Or. en

Motivering

Korrekt information till jordbrukare är ett centralt redskap för att tillämpa god 
jordbrukspraxis. Den gör det möjligt att veta i vilka doser näringsämnena ska användas och 
att producera dem i rätt mängd med rätt kvalitet. Därför är det nödvändigt att ge jordbrukare 
information om vilka slags näringsämnen som finns eller inte finns tillgängliga i ett visst 
gödselmedel för deras grödor. För konsekvensens skull bör fosfathalten anges som P2O5

medan kalium anges som K2O, och andra näringsämnen bör anges på liknande sätt.

Ändringsförslag 380
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 

1. Ett oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 
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makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P), 
kalium (K), magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

makronäringsämnen:

a) Primära: kväve (N), fosfor (P) och
kalium (K).

b) Sekundära: magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

Den deklarerade kvävehalten anges som 
summan av ammoniakkväve, nitratkväve, 
ureakväve, kväve från ureaformaldehyd, 
kväve från isobutylidendiurea och kväve 
från krotonylidendiurea. Det deklarerade 
primära och sekundära innehållet anges 
som P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 och 
Na2O. Nya former kan läggas till efter en 
vetenskaplig granskning.

Or. en

Motivering

Korrekt information till jordbrukare är ett centralt redskap för att tillämpa god 
jordbrukspraxis. Den gör det möjligt att veta i vilka doser näringsämnena ska användas och 
att producera dem i rätt mängd med rätt kvalitet. Därför är det nödvändigt att ge jordbrukare 
information om vilka slags näringsämnen som finns eller inte finns tillgängliga i ett visst 
gödselmedel för deras grödor. För konsekvensens skull bör fosfathalten anges som P2O5

medan kalium anges som K2O, och andra näringsämnen bör anges på liknande sätt.

Ändringsförslag 381
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 
makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P), 
kalium (K), magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).

1. Ett oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska förse växter 
med ett eller flera av följande 
makronäringsämnen: kväve (N), fosfor (P) 
och kalium (K),

Sekundära: magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na).
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Den deklarerade kvävehalten anges som 
summan av ammoniakkväve, nitratkväve, 
ureakväve, kväve från ureaformaldehyd, 
kväve från isobutylidendiurea och kväve 
från krotonylidendiurea. Det deklarerade 
primära och sekundära innehållet anges 
som P2O5, K2O, MgO, CaO, SO3 och 
Na2O. Nya former kan läggas till efter en 
vetenskaplig granskning.

Or. en

Ändringsförslag 382
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt fast oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1. Ett enkelt fast mineraliskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett primärt
näringsämne (kväve (N), fosfor (P) och 
kalium (K)).

Or. en

Ändringsförslag 383
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt fast oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1. Ett enkelt fast mineraliskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för ett primärt
näringsämne.

Or. en

Ändringsförslag 384
Edward Czesak
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt fast oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1. Ett enkelt fast oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för ett primärt
näringsämne.

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”.

Ändringsförslag 385
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av följande deklarerade 
näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av de deklarerade primära 
näringsämnena i den angivna 
minimimängden:

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, 
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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.

Ändringsförslag 386
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 6 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 6 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

Or. en

Ändringsförslag 387
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 6 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 6 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

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, 
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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.

Ändringsförslag 388
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– En mängd mellan 1 och 10
viktprocent total natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 389
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 1 och 10 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 390
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 1 och 10 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).



PE602.754v01-00 26/138 AM\1121500SV.docx

SV

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 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.

Ändringsförslag 391
Vicky Ford
Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Minst 1 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Motivering

Det är viktigt att undvika en övre gräns eftersom detta skulle utgöra ett hinder för tillämpning 
av enkelt jordbrukssalt (50 % Na2O) och andra natriumrika produkter som sockerbeta och 
morötter.

Ändringsförslag 392
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett sammansatt fast oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1. Ett sammansatt fast mineraliskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett primärt
näringsämne.
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Or. en

Ändringsförslag 393
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett sammansatt fast oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1. Ett sammansatt fast oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett primärt
näringsämne.

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”.

Ändringsförslag 394
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av följande
deklarerade näringsämnen i följande 
angivna minimimängder:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av de deklarerade 
primära näringsämnena i följande 
angivna minimimängder:

Or. en
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Ändringsförslag 395
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av följande
deklarerade näringsämnen i följande 
angivna minimimängder:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av de deklarerade 
primära näringsämnena i följande 
angivna minimimängder:

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.

Ändringsförslag 396
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent totalkväve (N). – 1,5 viktprocent totalkväve (N).

Or. en

Ändringsförslag 397
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

Or. en

Ändringsförslag 398
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 5 viktprocent total fosforpentoxid 
(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.

Ändringsförslag 399
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total kaliumoxid – 5 viktprocent total kaliumoxid 
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(K2O). (K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

Or. en

Ändringsförslag 400
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 5 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

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.

Ändringsförslag 401
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– 2 viktprocent total magnesiumoxid 
(MgO).

Or. en

Ändringsförslag 402
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– 2 viktprocent total magnesiumoxid 
(MgO).

Or. en

Ändringsförslag 403
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

– 2 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

Or. en

Ändringsförslag 404
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kalciumoxid – 2 viktprocent total kalciumoxid 
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(CaO). (CaO).

Or. en

Ändringsförslag 405
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

Or. en

Ändringsförslag 406
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

Or. en

Ändringsförslag 407
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

(Berör inte den svenska versionen)

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

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 1 och 10 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 409
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 1 och 10 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Motivering

och kan innehålla ett eller flera sekundära näringsämnen i den angivna minimimängden:

Ändringsförslag 410
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i–ii A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt eller sammansatt fast 
oorganiskt ammoniumnitratgödselmedel 
med hög kvävehalt som innehåller 
makronäringsämnen ska vara 
ammoniumnitratbaserat (NH4NO3) och 
innehålla minst 28 viktprocent kväve (N) 

1. Ett enkelt eller sammansatt fast 
mineraliskt ammoniumnitratgödselmedel 
med hög kvävehalt som innehåller 
makronäringsämnen ska vara 
ammoniumnitratbaserat (NH4NO3) och 
innehålla minst 28 viktprocent kväve (N) 
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från ammoniumnitrat (NH4NO3). från ammoniumnitrat (NH4NO3).

Or. en

Ändringsförslag 411
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i–ii A – punkt 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– efter fem termiska cykler enligt 
beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 
i bilaga IV,

– efter fem termiska cykler enligt 
beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 
i bilaga IV i tester som utförs innan 
produkten släpps ut på marknaden,

Or. en

Ändringsförslag 412
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I a i–ii A – punkt 5 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– efter fem termiska cykler enligt 
beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 
i bilaga IV,

– efter fem termiska cykler enligt 
beskrivningen under rubrik 4.2 i modul A1 
i bilaga IV i tester som utförs innan 
produkten släpps ut på marknaden,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär att detonationsprovningen förtydligas och anpassas till gängse 
praxis som den i dag fastställs i förordning 2003/2003.

Ändringsförslag 413
Edward Czesak
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt flytande oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1. Ett enkelt flytande oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för ett primärt
näringsämne.

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”.

Ändringsförslag 414
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett enkelt flytande oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för högst ett näringsämne.

1. Ett enkelt flytande mineraliskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för ett primärt
näringsämne.

Or. en

Ändringsförslag 415
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av följande deklarerade 
näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av de deklarerade primära 
näringsämnena i den angivna 
minimimängden:

Or. en

Ändringsförslag 416
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av följande deklarerade 
näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla ett av de deklarerade primära 
näringsämnena i den angivna 
minimimängden:

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.

Ändringsförslag 417
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 3 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

Or. en

Ändringsförslag 418
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 3 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 3 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

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.

Ändringsförslag 419
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

(Berör inte den svenska versionen)

Or. en

Ändringsförslag 420
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

(Berör inte den svenska versionen)

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.

Ändringsförslag 421
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 0,5 och 5 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 422
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b i – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 0,5 och 5 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 423
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett sammansatt flytande oorganiskt
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1. Ett sammansatt flytande 
mineraliskt makronäringsgödselmedel ska 
ha en deklarerad halt för mer än ett primärt
näringsämne.

Or. en

Ändringsförslag 424
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett sammansatt flytande oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett näringsämne.

1. Ett sammansatt flytande oorganiskt 
makronäringsgödselmedel ska ha en 
deklarerad halt för mer än ett primärt
näringsämne.

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”.

Ändringsförslag 425
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av följande
deklarerade näringsämnen i följande 
angivna minimimängder:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av de deklarerade 
primära näringsämnena i följande 
angivna minimimängder:

Or. en

Ändringsförslag 426
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av följande
deklarerade näringsämnen i följande 
angivna minimimängder:

2. Den CE-märkta gödselprodukten 
ska innehålla mer än ett av de deklarerade 
primära näringsämnena i följande 
angivna minimimängder:

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.

Ändringsförslag 427
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent totalkväve (N). – 3 viktprocent totalkväve (N).

Or. en

Ändringsförslag 428
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent totalkväve (N). – 3 viktprocent totalkväve (N).
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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.

Ändringsförslag 429
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent totalkväve (N). – Inte mindre än 1,5 viktprocent 
totalkväve (N).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.

Ändringsförslag 430
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2



AM\1121500SV.docx 43/138 PE602.754v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 3 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

Or. en

Ändringsförslag 431
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 3 viktprocent total fosforpentoxid 
(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.

Ändringsförslag 432
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– 3 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).
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Or. en

Ändringsförslag 433
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total fosforpentoxid 
(P2O5).

– Inte mindre än 1,5 viktprocent 
total fosforpentoxid (P2O5).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.

Ändringsförslag 434
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 4 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O),

och kan innehålla ett eller flera 
sekundära näringsämnen i den angivna 
minimimängden:

Or. en

Ändringsförslag 435
Edward Czesak
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 4 viktprocent total kaliumoxid 
(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.

Ändringsförslag 436
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

– 4 viktprocent total kaliumoxid 
(K2O).

Or. en

Ändringsförslag 437
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 1,5 viktprocent total kaliumoxid – Inte mindre än 1,5 viktprocent 
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(K2O). total kaliumoxid (K2O).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.

Ändringsförslag 438
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– 4 viktprocent total magnesiumoxid 
(MgO).

Or. en

Ändringsförslag 439
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– 4 viktprocent total magnesiumoxid 
(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 
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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.

Ändringsförslag 440
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– 4 viktprocent total magnesiumoxid 
(MgO).

Or. en

Ändringsförslag 441
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total 
magnesiumoxid (MgO).

– Inte mindre än 0,75 viktprocent 
total magnesiumoxid (MgO).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.
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Ändringsförslag 442
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

– 2 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

Or. en

Ändringsförslag 443
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

– 2 viktprocent total kalciumoxid 
(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.

Ändringsförslag 444
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

– 2 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

Or. en

Ändringsförslag 445
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total kalciumoxid 
(CaO).

– Inte mindre än 0,75 viktprocent 
total kalciumoxid (CaO).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.

Ändringsförslag 446
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

Or. en
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Ändringsförslag 447
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(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.

Ändringsförslag 448
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– 5 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

Or. en

Ändringsförslag 449
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,75 viktprocent total svaveltrioxid 
(SO3).

– Inte mindre än 0,75 viktprocent 
total svaveltrioxid (SO3).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.

Ändringsförslag 450
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,5 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 0,5 och 5 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 451
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,5 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 0,5 och 5 viktprocent total 
natriumoxid (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 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.

Ändringsförslag 452
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,5 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Mellan 0,5 och 5 viktprocent total 
natriumoxid (Na2O).

Or. en

Ändringsförslag 453
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.I b ii – punkt 2 – strecksats 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 0,5 viktprocent total natriumoxid 
(Na2O).

– Inte mindre än 0,5 viktprocent 
total natriumoxid (Na2O).

Or. en

Motivering

En höjning av den lägsta näringsämnesnivån i linje med förordning (EG) 2003/2003 skulle 
inte vara till någon hjälp då höga lägsta näringsämnesnivåer kan leda till 
växtnäringsbevattning av grödor med mineraliska gödselmedel. Snarare bör en lägre 
miniminivå införas för att möjliggöra blandning av beredningar i syfte att anpassa växtens 
och markens behov till gödselmedlets.
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Ändringsförslag 454
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 1.C.II – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett oorganiskt 
mikronäringsgödselmedel ska vara ett 
annat oorganiskt gödselmedel än ett 
makronäringsgödselmedel och ska förse 
växter med ett eller flera av följande 
näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar 
(Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden 
(Mo) eller zink (Zn).

1. Ett oorganiskt 
mikronäringsgödselmedel ska vara ett 
annat oorganiskt gödselmedel än ett 
makronäringsgödselmedel och ska förse 
växter med ett eller flera av följande 
näringsämnen: bor (B), kobolt (Co), koppar 
(Cu), järn (Fe), mangan (Mn), molybden 
(Mo), selen (Se), kisel (Si) eller zink (Zn).

Or. en

Ändringsförslag 455
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett kalkningsmedel ska vara en CE-
märkt gödselprodukt som syftar till att 
korrigera markens surhet och som 
innehåller oxider, hydroxider, karbonater 
eller silikat av näringsämnet kalcium (Ca) 
eller magnesium (Mg).

1. Ett kalkningsmedel ska vara en CE-
märkt gödselprodukt som syftar till att 
korrigera markens surhet och som 
innehåller oxider, hydroxider, karbonater 
eller/och silikat av näringsämnet kalcium 
(Ca) eller magnesium (Mg).

Or. en

Ändringsförslag 456
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 3.A – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, med undantag av material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, inbegripet torv, leonardit, 
brunkol och därav framställda 
humusämnen, men med undantag av 
andra material som är fossiliserade eller 
finns i geologiska formationer.

Or. en

Ändringsförslag 457
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 3.A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, med undantag av material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, inbegripet torv, leonardit, 
brunkol och därav framställda 
humusämnen, men med undantag av 
andra material som är fossiliserade eller 
finns i geologiska formationer.

Or. en

Motivering

Det är även viktigt att säkra tillverkningen av torv-, leonardit- och brunkolsbaserade 
jordförbättringsmedel och jordförbättringsmedel baserade på humusämnen som härrör från 
dessa. Dessa naturliga matriser ökar näringsämneseffektiviteten hos jordförbättringsmedel, 
vilket är fördelaktigt för jordbrukarna och inte medför några negativa konsekvenser ur 
miljösynvinkel. Uteslutandet av dessa matriser skulle kunna uppmuntra till användning av 
ineffektiva jordförbättringsmedel, vilket skulle vara till skada för jordbrukare.

Ändringsförslag 458
Kaja Kallas, Jan Huitema
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 3.A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, med undantag av material som är 
fossiliserat eller finns i geologiska 
formationer.

1. Ett organiskt jordförbättringsmedel 
ska endast bestå av material av biologiskt 
ursprung, inbegripet leonardit, brunkol 
och torv, men med undantag av annat
material som är fossiliserat eller finns i 
geologiska formationer.

Or. en

Ändringsförslag 459
Jiří Maštálka

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 3.B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett oorganiskt 
jordförbättringsmedel ska vara andra 
jordförbättringsmedel än organiska 
jordförbättringsmedel.

1. Ett oorganiskt 
jordförbättringsmedel ska vara andra 
jordförbättringsmedel än organiska 
jordförbättringsmedel.

En biologiskt nedbrytbar 
marktäckningsfilm ska vara en biologiskt 
nedbrytbar polymerfilm som uppfyller 
kraven i punkterna 2 a och 3 i 
komponentmaterialkategori 10 i bilaga II 
och som är avsedd att placeras på marken 
på platsen för att skydda markens 
struktur, undertrycka ogräsväxt, minska 
markens fuktförlust eller förhindra 
erosion.

Or. en

Ändringsförslag 460
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 4 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett odlingssubstrat ska vara ett 
annat material än jord avsett att användas 
som substrat för rotutveckling.

1. Ett odlingssubstrat ska vara ett 
annat material än jord på platsen för 
växterna och svamparna att växa i.

Or. en

Ändringsförslag 461
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett odlingssubstrat ska vara ett 
annat material än jord avsett att användas 
som substrat för rotutveckling.

1. Ett odlingssubstrat ska vara ett 
annat material än jord avsett för växter och 
svampar att växa i.

Or. en

Ändringsförslag 462
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En växtbiostimulant ska vara en 
CE-märkt gödselprodukt som syftar till att 
stimulera växtnäringsprocesser oberoende 
av produktens näringsinnehåll uteslutande i 
syfte att förbättra en eller flera av följande 
egenskaper hos växten:

1. En växtbiostimulant ska vara en 
CE-märkt gödselprodukt innehållande 
naturligt förekommande ämnen eller 
mikroorganismer som syftar till att 
stimulera växtnäringsprocesser oberoende 
av produktens näringsinnehåll, eller en 
kombination av sådana ämnen och/eller 
mikroorganismer, uteslutande i syfte att 
förbättra en eller flera av följande 
egenskaper hos växten:

Or. en
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Ändringsförslag 463
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En växtbiostimulant ska vara en 
CE-märkt gödselprodukt som syftar till att 
stimulera växtnäringsprocesser oberoende 
av produktens näringsinnehåll uteslutande i 
syfte att förbättra en eller flera av följande 
egenskaper hos växten:

1. En växtbiostimulant ska vara en 
CE-märkt gödselprodukt som syftar till att 
stimulera växtnäringsprocesser oberoende 
av produktens näringsinnehåll uteslutande i 
syfte att förbättra en eller flera av följande 
egenskaper hos växten och växtens rotzon 
eller fyllosfär:

Or. en

Ändringsförslag 464
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tolerans mot abiotisk stress. b) Tolerans mot biotisk eller abiotisk 
stress.

Or. en

Ändringsförslag 465
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tolerans mot abiotisk stress. (Berör inte den svenska versionen)

Or. en



PE602.754v01-00 58/138 AM\1121500SV.docx

SV

Ändringsförslag 466
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Nedbrytning av organiska 
föreningar i marken.

Or. en

Ändringsförslag 467
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Nedbrytning av organiska 
föreningar i marken.

Or. en

Ändringsförslag 468
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Tillgänglighet till näringsämnen i 
marken och rotzonen.

Or. en
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Ändringsförslag 469
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6.A – punkt 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ska växtbiostimulanten ha ett pH-värde på 
minst 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 470
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 6.A – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Hållbarhetstiden för den 
mikrobiella växtbiostimulanten ska vara 
minst sex månader vid de 
förvaringsförhållanden som anges på 
etiketten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 471
Kaja Kallas

Förslag till förordning
Bilaga II – inledningen – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Komponentmaterial, eller insatsmaterial 
som används för att producera dem, får inte 
innehålla sådana mängder av något av de 
ämnen för vilka gränsvärden anges i bilaga 
I till denna förordning att den CE-märkta 
gödselproduktens överensstämmelse med 
ett av de tillämpliga kraven i denna bilaga 
äventyras.

Komponentmaterial, eller insatsmaterial 
som används för att producera dem, får inte 
innehålla mängder som inte kan avlägsnas 
under produktionsprocessen för den CE-
märkta gödselprodukten av något av de 
ämnen för vilka gränsvärden anges i bilaga 
I till denna förordning i sådan 
utsträckning att produkten 
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överensstämmer med de tillämpliga kraven 
i denna bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 472
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla ämnen och blandningar, med 
undantag av39

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla ämnen och blandningar, 
däribland tekniska tillsatser, med 
undantag av39

__________________ __________________

39 Uteslutandet av ett material från 
komponentmaterialkategori 1 hindrar det 
inte från att vara ett komponentmaterial i 
överensstämmelse med andra 
komponentmaterialkategorier med andra 
krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 
11 för animaliska biprodukter, 
komponentmaterialkategorierna 9 och 10 
för polymerer och 
komponentmaterialkategori 8 för 
agronomiska tillsatser.

39 Uteslutandet av ett material från 
komponentmaterialkategori 1 hindrar det 
inte från att vara ett komponentmaterial i 
överensstämmelse med andra 
komponentmaterialkategorier med andra 
krav. Se t.ex. komponentmaterialkategori 
11 för animaliska biprodukter, 
komponentmaterialkategorierna 9 och 10 
för polymerer och 
komponentmaterialkategori 8 för 
agronomiska tillsatser.

Or. en

Ändringsförslag 473
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 1 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) biprodukter från foderindustrin 
som anges i förteckningen över 
foderråvaror i förordning (EU) nr 
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68/2013,

Or. de

Ändringsförslag 474
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 1 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) polymerer, eller e) polymerer med undantag för de 
som används i odlingssubstrat som inte är 
i kontakt med jorden, eller

Or. en

Motivering

I förslaget bör det förutses en tydlig möjlighet för odlingssubstrat som inte kommer i kontakt 
med jorden att använda polymerer som bindemedel. Dessa polymerer utgör ingen risk för 
djurs, människors eller växters hälsa eller för miljön.

Ändringsförslag 475
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha 
skurits, malts, centrifugerats, pressats 
eller extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som bearbetats fysiskt, mekaniskt eller 
biokemiskt och kan innefatta ytterligare 
koncentrering, rening och/eller 
blandning, under förutsättning att 
komponenternas kemiska struktur inte 
avsiktligen ändras genom kemiska 
och/eller mikrobiella processer. 

Or. en
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Ändringsförslag 476
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, pressats eller 
extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som bearbetats minimalt genom att ha 
granulerats, hackats, extruderats, 
kylbehandlats, värmebehandlats 
fytosanitärt, näringsbalanserats, skurits, 
malts, krossats, centrifugerats, pressats, 
torkats, frystorkats eller extraherats med 
vatten.

Or. en

Motivering

Odlingssubstrat är av största vikt för trädgårdsproduktion. Vanliga växtbaserade 
odlingssubstratmaterial genomgår ytterligare processer av fytosanitära skäl. Dessa processer 
bör innefattas i syfte att säkerställa stor tillgång till odlingssubstrat till konkurrenskraftiga 
priser.

Ändringsförslag 477
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, pressats eller 
extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, silats, krossats, 
centrifugerats, pressats, torkats, 
frystorkats, buffrats, extruderats, 
kylbehandlats, värmesanerats eller 
extraherats med vatten.
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Or. en

Ändringsförslag 478
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, pressats eller 
extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, silats, krossats, 
centrifugerats, pressats, torkats, 
frystorkats, buffrats, extruderats, 
kylbehandlats, värmesanerats eller 
extraherats med vatten.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse bör göras mer omfattande eftersom omfattningen av växtextrakt och 
tillhörande extraheringsprocesser, som har använts i många år och/eller har blivit 
patenterade, är större. Förslaget bör dock inte tillåta farliga processer såsom strålning.

Ändringsförslag 479
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, pressats eller 
extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, silats, krossats, 
centrifugerats, pressats, torkats, 
frystorkats, buffrats, extruderats, 
kylbehandlats, värmesanerats eller 
extraherats med vatten.
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Or. en

Ändringsförslag 480
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, pressats eller 
extraherats med vatten.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla växter, växtdelar eller växtextrakt 
som endast bearbetats genom att ha skurits, 
malts, centrifugerats, silats, krossats, 
centrifugerats, pressats, torkats, 
frystorkats, buffrats, extruderats, 
kylbehandlats, strålats, värmesanerats
eller extraherats med vatten.

Or. en

Ändringsförslag 481
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 anses 
växter omfatta alger, med undantag för 
blågröna alger.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa transparens för användare av gödselmedlet bör definitionen av växter inte 
blandas ihop med andra material, exempelvis alger.

Ändringsförslag 482
Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik
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Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
innehålla kompost som erhållits genom 
aerob kompostering av endast ett eller flera 
av följande insatsmaterial:

1. En EU-gödselprodukt får innehålla 
kompost, ett flytande eller icke flytande 
mikrobiellt eller icke mikrobiellt extrakt 
från kompost, som erhållits genom aerob 
kompostering, och den möjliga påföljande 
ökningen av de naturligt förekommande 
mikroorganismerna av endast ett eller 
flera av följande insatsmaterial:

Or. en

Ändringsförslag 483
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 3 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Levande eller döda organismer eller 
delar därav, obearbetade eller bearbetade 
endast med manuella eller mekaniska 
medel eller genom inverkan av 
tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, 
extraktion med vatten, ångdestillation eller 
upphettning enbart i syfte att avlägsna 
vatten, eller som utvunnits ur luft på 
vilket sätt som helst, med undantag av

c) Levande eller döda organismer eller 
delar därav, obearbetade eller bearbetade 
endast med manuella eller mekaniska 
medel eller genom inverkan av 
tyngdkraften, upplösning i vatten, flotation, 
extraktion med vatten, med undantag av

Or. en

Motivering

Kompost är inte ett sterilt odlingssubstrat. Det är inte bara en källa till näringsämnen utan 
även ett inympningsämne som kommer att kolonisera det substrat som det införs i (t.ex. 
nedbruten jord) och rivstarta näringscykeln genom levande processer. Att sterilisera kompost 
genom att värma upp eller ångbehandla den förstör därför alla gynnsamma 
inympningsfunktioner som den skulle ha bidragit med. För att undvika att folk uppfattar 
”kompost” som ett sterilt odlingssubstrat bör terminologin ändras. Men som sådant är 
avsikten med lagförslaget inte tydlig.
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Ändringsförslag 484
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 3 – punkt 1 – led c – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– avloppsslam, industrislam eller 
muddringsslam, och

– avloppsslam, industrislam (bortsett 
från ej ätbara matrester, foder och 
planteringar kopplade till agrobränslen) 
eller muddringsslam, och

Or. en

Ändringsförslag 485
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 3 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som endast bearbetar sådant 
insatsmaterial som avses i punkt 1, och

– i vilken produktionslinjerna för 
bearbetning av sådant insatsmaterial som 
avses i punkt 1 är tydligt separerade från 
produktionslinjerna för bearbetning av 
andra insatsmaterial än de som avses i 
punkt 1, och

Or. en

Ändringsförslag 486
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet fem år 
efter tillämpningsdagen för denna 

5. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet två år 
efter tillämpningsdagen för denna 
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förordning] ska komposten innehålla högst 
2,5 g/kg torrsubstans av makroskopiska 
orenheter i form av plast över 2 mm. Från 
och med den [Publikationsbyrån: ange 
datumet åtta år efter tillämpningsdagen för 
denna förordning] ska gränsvärdet på 2,5 
g/kg torrsubstans bedömas på nytt för att ta 
hänsyn till de framsteg som gjorts vad 
gäller separat insamling av biologiskt 
avfall.

förordning] ska komposten innehålla högst 
2,5 g/kg torrsubstans av makroskopiska 
orenheter i form av plast över 2 mm. Från 
och med den [Publikationsbyrån: ange 
datumet fem år efter tillämpningsdagen för 
denna förordning] ska gränsvärdet på 2,5 
g/kg torrsubstans bedömas på nytt för att ta 
hänsyn till de framsteg som gjorts vad 
gäller separat insamling av biologiskt 
avfall.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att tillåta upp till 5 g/kg plast i kompost under fem år. Nivån på 2,5 
g/kg bör gälla två år efter tillämpningsdagen, och den bör bedömas på nytt efter fem år.

Ändringsförslag 487
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 4 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som endast bearbetar sådant 
insatsmaterial som avses i punkt 1, och

– i vilken produktionslinjerna för 
bearbetning av sådant insatsmaterial som 
avses i punkt 1 är tydligt separerade från 
produktionslinjerna för bearbetning av 
andra insatsmaterial än de som avses i 
punkt 1, och

Or. en

Ändringsförslag 488
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 5 – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som endast bearbetar sådant – i vilken produktionslinjerna för 
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insatsmaterial som avses i punkt 1, och bearbetning av sådant insatsmaterial som 
avses i punkt 1 är tydligt separerade från 
produktionslinjerna för bearbetning av 
andra insatsmaterial än de som avses i 
punkt 1, och

Or. en

Ändringsförslag 489
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 7 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som inte har bearbetats på annat 
sätt än genom torkning eller frystorkning, 
och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 490
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 7 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som inte har bearbetats på annat 
sätt än genom torkning eller frystorkning, 
och

utgår

Or. de

Ändringsförslag 491
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 7 – stycke 1 – strecksats 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– som förtecknas i följande tabell: utgår

Azotobacter spp.

Mykorrhizasvampar

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

Or. en

Motivering

Det finns redan många andra arter och mikrobiella konsortier med dessa som används och är 
av intresse för jordbrukare, och som redan erkänns på nationell nivå.

Ändringsförslag 492
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning som är avsett/avsedd att 
förbättra ett näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning (inbegripet tekniska tillsatser, 
exempelvis: klumpförebyggande medel, 
skumdämpningsmedel, 
dammabsorberande medel, färgämnen 
och medel med reologiska egenskaper)
som är avsett/avsedd att förbättra ett 
näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

Or. en
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Ändringsförslag 493
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning som är avsett/avsedd att 
förbättra ett näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning (inbegripet tekniska tillsatser, 
exempelvis: klumpförebyggande medel, 
skumdämpningsmedel, 
dammabsorberande medel, färgämnen 
och medel med reologiska egenskaper)
som är avsett/avsedd att förbättra ett 
näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 494
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning som är avsett/avsedd att 
förbättra ett näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

1. En CE-märkt gödselprodukt får 
endast innehålla ett ämne eller en 
blandning (inbegripet tekniska tillsatser, 
exempelvis: klumpförebyggande medel, 
skumdämpningsmedel, 
dammabsorberande medel, färgämnen 
och medel med reologiska egenskaper)
som är avsett/avsedd att förbättra ett 
näringsämnes frigörande i en 
gödselprodukt, om det i enlighet med det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som tillämpas på en 
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sådan agronomisk tillsats har visats att 
ämnet eller blandningen uppfyller kraven i 
denna förordning för en produkt i 
produktfunktionskategori 5 i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 495
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En CE-märkt gödselsprodukt får 
endast innehålla en nitrifikationshämmare 
som avses i produktfunktionskategori 5.A.I 
i bilaga I och som uppfyller kraven, om 
minst 50 procent av halten totalkväve (N) i 
gödselprodukten består av kväveformerna
(N) ammonium (NH4+) och urea 
(CH4N2O).

3. En CE-märkt gödselsprodukt får 
endast innehålla en nitrifikationshämmare 
som avses i produktfunktionskategori 5.A.I 
i bilaga I och som uppfyller kraven, om 
minst 50 procent av halten totalkväve (N) i 
gödselprodukten består av kväveformen
(N) ammonium (NH4+) eller ammonium 
(NH4+) och urea (CH4N2O).

Or. en

Ändringsförslag 496
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En CE-märkt gödselsprodukt får 
endast innehålla en ureashämmare som 
avses i produktfunktionskategori 5.A.II i 
bilaga I och som uppfyller kraven, om 
minst 50 procent av halten totalkväve (N) i 
gödselprodukten består av kväveformen 
(N) urea (CH4N2O).

4. En CE-märkt gödselsprodukt får 
endast innehålla en ureashämmare som 
avses i produktfunktionskategori 5.A.II i 
bilaga I och som uppfyller kraven, om 
minst 50 procent av halten totalkväve (N) i 
gödselprodukten består av kväveformen 
ammonium (NH4+) eller ammonium 
(NH4+) och (N) urea (CH4N2O).

Or. en
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Ändringsförslag 497
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Polymererna får inte innehålla 
formaldehyd.

3. Polymererna får inte innehålla mer 
än 600 ppm fri formaldehyd.

Or. en

Ändringsförslag 498
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 10 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) förbättra vattengenomträngningen 
i marken.

Or. de

Ändringsförslag 499
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] ska följande kriterium vara 
uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned 
fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av 
polymeren i slutändan bryts ned till 
koldioxid (CO2), biomassa och vatten. 
Minst 90 procent av det organiska kolet ska 
ha omvandlats till CO2 inom högst 24 

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] ska följande kriterium vara 
uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned 
fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av 
polymeren i slutändan bryts ned till 
koldioxid (CO2), biomassa och vatten. 
Minst 90 procent av det organiska kolet ska 
ha omvandlats till CO2 jämfört med en 
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månader i ett bionedbrytbarhetsförsök 
enligt leden a–c.

lämplig standard när den biologiska 
nedbrytningen prövas. Kriterierna för 
biologisk nedbrytning samt 
framtagningen av en lämplig 
provningsmetod för biologisk nedbrytning 
ska utvärderas med utgångspunkt i de 
senaste vetenskapliga bevisen och 
fastställas från och med [tre år efter den 
dag då denna förordning börjar 
tillämpas].

Or. en

Motivering

Branschen behöver tid för att utveckla nya beläggningstekniker i syfte att anpassa sig och 
uppfylla nya krav på biologisk nedbrytning. Förslaget är därför att upprätta standarder för 
biologisk nedbrytning med lämpliga provningsmetoder 3 år efter att den nya förordningen 
börjar tillämpas.

Ändringsförslag 500
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] ska följande kriterium vara 
uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned 
fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av 
polymeren i slutändan bryts ned till 
koldioxid (CO2), biomassa och vatten. 
Minst 90 procent av det organiska kolet ska 
ha omvandlats till CO2 inom högst 24
månader i ett bionedbrytbarhetsförsök 
enligt leden a–c.

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] ska följande kriterium vara 
uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned 
fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av 
polymeren i slutändan bryts ned till 
koldioxid (CO2), biomassa och vatten. 
Minst 90 procent av det organiska kolet ska 
ha omvandlats till CO2 inom högst 12
månader i ett bionedbrytbarhetsförsök 
enligt leden a–c, som även ska utföras 
under realistiska in vivo-förhållanden 
som tar i beaktande differentierade 
nedbrytningsgrader under anaeroba 
förhållanden, i akvatiska livsmiljöer eller 
under vatten, vid vattendränkta 
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förhållanden eller i frusen mark.

Or. en

Ändringsförslag 501
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – produktfunktionskategori 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] ska följande kriterium vara 
uppfyllt: Polymeren ska kunna brytas ned 
fysiskt eller biologiskt, så att det mesta av 
polymeren i slutändan bryts ned till 
koldioxid (CO2), biomassa och vatten. 
Minst 90 procent av det organiska kolet ska 
ha omvandlats till CO2 inom högst 24 
månader i ett bionedbrytbarhetsförsök 
enligt leden a–c.

2. Från och med den 
[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 
efter tillämpningsdagen för denna 
förordning] måste ytbehandlingsmedel 
uppfylla följande kriterium: Polymeren ska 
kunna brytas ned fysiskt eller biologiskt, så 
att det mesta av polymeren i slutändan 
bryts ned till koldioxid (CO2), biomassa 
och vatten. Minst 90 procent av det 
organiska kolet ska ha omvandlats till CO2

inom högst 24 månader i ett 
bionedbrytbarhetsförsök enligt leden a–c.

Or. de

Ändringsförslag 502
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 10 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Försöket ska utföras vid 25 °C ± 2 
°C.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 503
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Försöket ska utföras i enlighet 
med en metod som fastställer 
plastmaterials slutliga aeroba 
bionedbrytbarhet i jorden genom mätning 
av syreförbrukningen eller mängden 
koldioxid som utvecklas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 504
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 10 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett mikrokristallint cellulosapulver 
med samma mått som försöksmaterialet 
ska användas som referensmaterial i 
försöket.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 505
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Före försöket får försöksmaterialet 
inte vara föremål för förhållanden eller 
förfaranden som syftar till att påskynda 
plastfilmens nedbrytning, såsom 
exponering för värme eller ljus.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 506
Nicola Danti, Paolo De Castro

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En CE-märkt gödselprodukt får innehålla 
de animaliska biprodukter som avses i 
förordning (EG) nr 1069/2009 vilka har 
nått en slutpunkt i tillverkningskedjan 
enligt den förordningen och som 
förtecknas och anges i följande tabell:

En CE-märkt gödselprodukt får innehålla 
de animaliska biprodukter som avses i 
förordning (EG) nr 1069/2009. Enligt 
denna förordning får sådana gödselmedel 
släppas ut på marknaden utan 
begränsningar som har nått en slutpunkt i 
tillverkningskedjan och som förtecknas och 
anges i följande tabell:

Or. it

Ändringsförslag 507
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga II – del II – komponentmaterialkategori 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KOMPONENTMATERIALKATEGOR
I 11a: ANDRA 

INDUSTRIBIPRODUKTER

1. En CE-märkt gödselprodukt kan 
innehålla andra industribiprodukter som
kommer från särskilda industriella 
processer som är uteslutna från 
komponentmaterialkategori 1 och är 
förtecknade i tabellen nedan, under de 
förhållanden som anges där:

2. Fram till dess [fem år efter det att 
denna förordning offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] är 
följande för närvarande använda 
industribiprodukter är tillåtna att 
användas som komponentmaterial i CE-
märkta gödselprodukter: 
ammoniumsulfat, svavelsyra, järnsulfat, 
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ammoniak, magnesiumsulfat, 
magnesiumnitrat och klumpförebyggande 
medel, när de erhålls som biprodukter 
eller samprodukter vid särskilda 
industriella processer.

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. 

Ändringsförslag 508
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anvisningar för avsedd
användning, inbegripet avsedda givor och 
avsedd målväxt.

c) Indikationer för användningen
enligt god jordbrukspraxis, 
unionslagstiftningen och nationella 
bestämmelser som en del av en 
gödslingsplan.

Or. en

Motivering

Jordbrukare är yrkesmässiga användare av mineraliska gödselmedel. Anvisningar om 
avsedd användning och avsedda växter kan variera stort eftersom gödselprodukter kan 
användas för många olika ändamål. Mängden information i märkningen på påsen måste 
vara hanterbar för både tillverkare och jordbrukare. 
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Ändringsförslag 509
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anvisningar för avsedd 
användning, inbegripet avsedda givor och
avsedd målväxt.

c) Anvisningar för avsedd 
användning, inbegripet avsedda givor, 
lagring, val av tidpunkt, avsedd målväxt 
eller svamp, och om lämpligt, 
tillämpningsmetod för att förhindra 
oönskade utsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 510
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anvisningar för avsedd 
användning, inbegripet avsedda givor och 
avsedd målväxt.

c) Kortfattade anvisningar för avsedd 
användning, inbegripet avsedda givor och 
avsedd målväxt.

Or. en

Motivering

Jordbrukare är yrkesmässiga användare av mineraliska gödselmedel. Anvisningar om avsedd 
användning och avsedda växter kan variera stort eftersom gödselprodukter kan användas för 
många olika ändamål. Mängden information i märkningen på påsen måste vara hanterbar för 
både tillverkare och jordbrukare. Anvisningar om avsedd användning och avsedda växter kan 
variera stort eftersom gödselprodukter kan användas för många olika ändamål. Mängden 
information i märkningen på påsen måste vara hanterbar för både tillverkare och 
jordbrukare.

Ändringsförslag 511
Pascal Durand
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av alla 
komponenter som överstiger 5 procent av 
produktens torrvikt i fallande 
storleksordning, inbegripet uppgift om de 
relevanta komponentmaterialkategorierna i 
bilaga II.

e) En beskrivning av alla 
komponenter av produktens torrvikt i 
fallande storleksordning, inbegripet uppgift 
om de relevanta 
komponentmaterialkategorierna i bilaga II.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 512
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) En beskrivning av alla 
komponenter som överstiger 5 procent av 
produktens torrvikt i fallande 
storleksordning, inbegripet uppgift om de 
relevanta komponentmaterialkategorierna i 
bilaga II.

e) En beskrivning av alla 
komponenter av produktens torrvikt i 
fallande storleksordning, inbegripet uppgift 
om de relevanta 
komponentmaterialkategorierna i bilaga II.

Or. en
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Ändringsförslag 513
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 1 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Tungmetallinnehållet i EU-
gödselprodukten beräknas som 
genomsnittet av de tre senaste analyserna 
som utförts i enlighet med kraven i den 
föreliggande förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 514
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska samtidigt som 
denna förordning offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning 
offentliggöra ett vägledande dokument 
som genom exempel ger tillverkare och 
marknadskontrollmyndigheter klarhet i 
hur märkningen ska se ut. Detta 
vägledande dokument ska även innehålla 
en specificering av den relevanta 
information som avses i del I punkt 2d i 
bilaga III.

Or. en

Motivering

För att det ska bli enklare för marknadskontrollmyndigheterna att kontrollera och för 
tillverkarna att följa bestämmelserna bör kommissionen genom ett vägledande dokument 
tillhandahålla konkreta krav och anvisningar för hur märkningen av gödselprodukter ska se 
ut.
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Ändringsförslag 515
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – part 1 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. När den CE-märkta 
gödselprodukten får användas inom 
ekologiskt jordbruk i enlighet med 
förordning (EG) nr 834/2007, ska 
följande mening anges på produkten: ”får 
användas inom ekologiskt jordbruk i 
enlighet med förordning (EG) nr 
834/2007.”

CE-märkta gödselprodukter som inte är 
lämpliga för ekologiskt jordbruk med 
beaktande av förordning (EG) nr 
834/2007, som har ett kommersiellt namn 
som påminner om termer som anges i 
artikel 23 i förordning (EG) nr 834/2007 
som kan vilseleda slutanvändaren om dess 
användning inom ekologiskt jordbruk ska 
ha en märkning på vilken det anges att 
produkten ”inte är tillåten inom ekologisk 
odling med hänsyn till förordning (EG) nr 
834/2007.”

Or. en

Ändringsförslag 516
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Halten nitrifikationshämmare ska 
uttryckas som viktprocent av det totalkväve 
(N) som förekommer i form av 
ammoniumkväve (NH4) och ureakväve 
(CH4N2O).

b) Halten nitrifikationshämmare ska 
uttryckas som viktprocent av det totalkväve 
(N) som förekommer i form av 
ammoniumkväve (NH4) eller 
ammoniumkväve (NH4) och ureakväve 
(CH4N2O).
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Or. en

Ändringsförslag 517
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De deklarerade näringsämnena 
kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med 
deras kemiska beteckningar i ordningen N-
P-K.

a) De deklarerade näringsämnena 
kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med 
deras kemiska beteckningar i ordningen N-
P-K. Den deklarerade kvävehalten anges 
som summan av ammoniakkväve, 
nitratkväve, ureakväve, kväve från 
ureaformaldehyd, kväve från 
isobutylidendiurea, och kväve från 
krotonylidendiurea samt kväve från 
cyanamid.

Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla 
följande miniminivåer för löslighet för att 
kunna användas för växter, då de annars 
inte kan deklareras som fosforhaltiga 
gödselmedel:

– Vattenlöslighet: miniminivån är 25 
procent av den totala fosforhalten.

– Löslighet i neutralt ammoniumcitrat: 
miniminivån är 30 procent av den totala 
fosforhalten.

– Löslighet i myrsyra (endast för mjuk 
råfosfat): miniminivån är 35 procent av 
den totala fosforhalten.

Or. en

Motivering

För att förtydliga märkningen är det nödvändigt att ange alla kväveformer i det totala 
kväveinnehållet och löslighetsvärdet för fosforinnehållet. För att optimera växternas 
fosforintag, som enbart beror på lösligheten från rötternas, är det nödvändigt att ange den 
deklarerade löslighetsnivån för fosfat från stallgödsel.
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Ändringsförslag 518
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De deklarerade näringsämnena 
magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) 
eller natrium (Na) med deras kemiska 
beteckningar i ordningen Mg-Ca-S-Na.

b) De deklarerade näringsämnena 
kalcium (Ca), magnesium (Mg), natrium 
(Na) eller svavel (S) med deras kemiska 
beteckningar i ordningen Ca–Mg–Na–S.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 519
Pascal Durand

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den totala halten av de deklarerade 
näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller 
kalium (K), följt av den totala halten av 
magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) 
eller natrium (Na) inom parentes.

c) Den genomsnittliga halten av de 
deklarerade näringsämnena kväve (N),
fosfor (P) eller kalium (K), följt av den 
totala halten av magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom 
parentes.

Or. en

Motivering

För organiska gödselmedel är det inte alltid möjligt att ha fullständig märkning av det exakta 
kvantifierbara näringsinnehållet på grund av gödselmedlets särskilda karaktär och/eller 
naturliga ursprung – kvantitet/koncentrationer är naturligt skiftande i levande system.
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Ändringsförslag 520
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den totala halten av de deklarerade 
näringsämnena kväve (N), fosfor (P) eller 
kalium (K), följt av den totala halten av 
magnesium (Mg), kalcium (Ca), svavel (S) 
eller natrium (Na) inom parentes.

c) Den genomsnittliga halten av de 
deklarerade näringsämnena kväve (N), 
fosfor (P) eller kalium (K), följt av den 
totala halten av magnesium (Mg), kalcium 
(Ca), svavel (S) eller natrium (Na) inom 
parentes.

Or. en

Ändringsförslag 521
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led d – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Organiskt kol (C). ● Organiskt kol (C) och C/N-
förhållande.

Or. en

Motivering

Tillgången på kväve bör också anges, eftersom det är en indikation på mineraliseringsgraden.

Ändringsförslag 522
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.A – stycke 1 – led d – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Organiskt kol (C). – Organiskt kol (C) och C/N-
förhållande.
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Or. en

Motivering

C/N-förhållandet bör anges på märkningen, eftersom det är en indikation på 
mineraliseringsgraden och växtens tillgång på kväve. Utan det skulle det vara möjligt att 
ange kväve som inte är tillgänglig för växten.

Ändringsförslag 523
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är för vag. Det är inte tydligt vad ”information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten” är, eller exakt vad ”lämpliga saneringsåtgärder” är. Ureatillverkare är 
dessutom redan missgynnade på grund av behovet av utsläppsrätter för koldioxid som de inte 
kan avsätta för urea (ingen koldioxidinfångning för urea). Slutligen finns det inga liknande 
bestämmelser för stallgödsel och organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 524
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 

utgår
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luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är för vag. Det är inte tydligt vad ”information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten” är, eller exakt vad ”lämpliga saneringsåtgärder” är. Ureatillverkare är 
dessutom redan missgynnade på grund av behovet av utsläppsrätter för koldioxid som de inte 
kan avsätta för urea (ingen koldioxidinfångning för urea). Slutligen finns det inga liknande 
bestämmelser för stallgödsel och organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 525
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Halten total fosforpentoxid (P2O5). ● Fosforpentoxid (P2O5) som är 
löslig i neutralt ammoniumcitrat och 
vatten.

Or. en

Motivering

”Halten total” är inte giltigt ur ett agronomiskt synsätt, i synnerhet i högt och neutralt pH 
och små utfällningar. Lösligt i ammoniumcitrat och vatten är den tillgängliga fraktionen för 
växterna, för att ge bättre information till jordbrukarna.

Ändringsförslag 526
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – led d – strecksats 2 –

strecksats 3



AM\1121500SV.docx 87/138 PE602.754v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fosforpentoxid (P2O5) löslig i
myrsyra, när mjukt malet fosfat 
förekommer.

– Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig 
i mineralsyror

Or. en

Motivering

Den är inte omedelbart tillgänglig, utan endast tillgänglig i markförhållanden med mycket 
låga pH-värden och vid kraftigt regn. För att ge bättre information till jordbrukarna bör 
denna information anges på märkningen.

Ändringsförslag 527
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 528
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Halten organiskt kol (C). ● Organiskt kol (C) och C/N-
förhållande.
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Or. en

Motivering

Tillgången på kväve bör också anges, eftersom det är en indikation på mineraliseringsgraden.

Ändringsförslag 529
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.B – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När halten totalfosfor (P) i den 
CE-märkta gödselprodukten är minst 5 
viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 
(P2O5) (fosforgödselmedel)

a) om halten kadmium (Cd) är lika med 
eller högre än 20 mg/kg fosforpentoxid 
(P2O5), ska den faktiska halten kadmium 
(Cd) i mg/kg (P2O5) deklareras, och

b) uttrycket ”låg kadmiumhalt” eller 
liknande, eller en logotyp med det 
meddelandet, får endast förekomma om 
halten kadmium (Cd) är lägre än 20 
mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

Or. en

Ändringsförslag 530
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De deklarerade näringsämnena 
kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med 
deras kemiska beteckningar i ordningen N-
P-K.

a) De deklarerade näringsämnena 
kväve (N), fosfor (P) eller kalium (K) med 
deras kemiska beteckningar i ordningen N-
P-K. Den deklarerade kvävehalten anges 
som summan av ammoniakkväve, 
nitratkväve, ureakväve, kväve från 
ureaformaldehyd, kväve från 
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isobutylidendiurea, och kväve från 
krotonylidendiurea.

Fosforhaltiga gödselmedel måste uppfylla 
följande miniminivåer för löslighet för att 
kunna användas för växter, då de annars 
inte kan deklareras som fosforhaltiga 
gödselmedel:

– Vattenlöslighet: miniminivå 40 procent
av total P2O5,

miniminivå 75 procent av total P2O5, 
löslighet i ammoniumcitrat,

– Löslighet i myrsyra (endast för mjuk 
råfosfat): miniminivå 55 procent av total 
P2O5,

Or. en

Ändringsförslag 531
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

● Halten total fosforpentoxid (P2O5). ● Fosforpentoxid (P2O5) som är 
löslig i neutralt ammoniumcitrat och 
vatten.

Or. en

Motivering

”Halten total” är inte giltigt ur ett agronomiskt synsätt, i synnerhet i högt och neutralt pH 
och små utfällningar. Lösligt i ammoniumcitrat och vatten är den tillgängliga fraktionen för 
växterna, för att ge bättre information till jordbrukarna.

Ändringsförslag 532
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2 –
strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fosforpentoxid (P2O5) löslig i 
myrsyra, när mjukt malet fosfat 
förekommer.

– Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig 
i mineralsyra.

Or. en

Ändringsförslag 533
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 2 –
strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Fosforpentoxid (P2O5) löslig i 
myrsyra, när mjukt malet fosfat 
förekommer.

– Fosforpentoxid (P2O5) endast löslig 
i mineralsyror.

Or. en

Motivering

Den är inte omedelbart tillgänglig, utan endast tillgänglig i markförhållanden med mycket 
låga pH-värden och vid kraftigt regn. För att ge bättre information till jordbrukarna bör 
denna information anges på märkningen.

Ändringsförslag 534
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led d – strecksats 4 –
strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– i form av pulver eller pellets,

Or. en

Ändringsförslag 535
Marc Tarabella
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– råmaterial som används för 
produktion och ungefärlig procentuell 
andel av ingredienserna,

Or. en

Ändringsförslag 536
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är för vag. Det är inte tydligt vad ”information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten” är, eller exakt vad ”lämpliga saneringsåtgärder” är. Ureatillverkare är 
dessutom redan missgynnade på grund av behovet av utsläppsrätter för koldioxid som de inte 
kan avsätta för urea (ingen koldioxidinfångning för urea). Slutligen finns det inga liknande 
bestämmelser för stallgödsel och organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 537
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

utgår

Or. en

Motivering

Bestämmelsen är för vag. Det är inte tydligt vad ”information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten” är, eller exakt vad ”lämpliga saneringsåtgärder” är. Ureatillverkare är 
dessutom redan missgynnade på grund av behovet av utsläppsrätter för koldioxid som de inte 
kan avsätta för urea (ingen koldioxidinfångning för urea). Slutligen finns det inga liknande 
bestämmelser för stallgödsel och organiska gödselmedel.

Ändringsförslag 538
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C – produktfunktionskategori 1.C.I –

punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När urea (CH4N2O) förekommer, 
information om de möjliga effekterna på 
luftkvaliteten orsakade av utsläppen av 
ammoniak från användning av 
gödselmedel och en uppmaning till 
användarna att genomföra lämpliga 
saneringsåtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 539
Pascal Durand

Förslag till förordning
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Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Gödselprodukter som innehåller 
mindre än 5 ppm kadmium, arsenik, bly, 
krom VI och kvicksilver, var för sig, ska 
tillåtas bära ett synligt ”miljömärke” på 
förpackning och etikett. Kommissionen 
ska ha befogenhet att anta delegerade 
akter för att anta de tekniska 
standarderna för en sådan märkning.

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.

Ändringsförslag 540
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Gödselprodukter som innehåller 
mindre än 5 ppm kadmium, arsenik, bly, 
krom VI och kvicksilver, var för sig, ska 
tillåtas bära ett synligt ”miljömärke” på 
förpackning och etikett. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter för att anta de tekniska 
standarderna för en sådan märkning.
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Or. en

Ändringsförslag 541
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den totala deklarerade 
kvävehalten anges som summan av 
ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, 
kväve från metylenurea, kväve från 
isobutylidendiurea, kväve från 
krotonylidendiurea samt kväve från 
cyanamid.

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att alla former av näringsämnen som standard ska ingå i det totala 
deklarerade näringsinnehållet, även de som inte är tillgängliga för växter. Endast 
växttillgängliga näringsämnen bör deklareras och stå med på märkningen eftersom det inte 
finns några bevis för att andra former av kväve och fosfor bidrar till näringstillförsel till 
växterna. Annars skulle inte jordbrukarna förse sina grödor med den mängd näringsämnen 
som de förväntar sig enligt förslaget.

Ändringsförslag 542
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Den totala deklarerade 
kvävehalten anges som summan av 
ammoniakkväve, nitratkväve, ureakväve, 
kväve från metylenurea, kväve från 
isobutylidendiurea, kväve från 
krotonylidendiurea samt kväve från 
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cyanamid.

Or. en

Ändringsförslag 543
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. 2a. När halten totalfosfor (P) i den 
CE-märkta gödselprodukten är minst 5 
viktprocent, uttryckt som fosforpentoxid 
(P2O5) (fosforgödselmedel):

a) om halten kadmium (Cd) är lika med 
eller högre än 20 mg/kg fosforpentoxid 
(P2O5), ska den faktiska halten kadmium 
(Cd) i mg/kg (P2O5) deklareras, och

b) uttrycket ”låg kadmiumhalt” eller 
liknande, eller en logotyp med det 
meddelandet, får endast förekomma om 
halten kadmium (Cd) är lägre än 20 
mg/kg fosforpentoxid (P2O5).

Or. en

Ändringsförslag 544
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I a – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 10 mm.

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 1 mm.

Or. en

Ändringsförslag 545
Edward Czesak
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I a – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 10 mm.

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 1 mm.

Or. en

Motivering

Felaktig storlek på pulverpartiklar. 10 mm är inte pulver. De flesta gödselmedel i granulat är 
mindre än så. Pulver erfordrar en mycket mindre storlek.

Ändringsförslag 546
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.I a – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 10 mm.

c) Pulver, när minst 90 procent av 
produkten kan passera genom en sikt med 
en maskstorlek på 1 mm.

Or. en

Ändringsförslag 547
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 1.C.II – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De deklarerade 
mikronäringsämnena i den CE-märkta 
gödselproduken ska förtecknas med namn 
och kemiska beteckning i följande ordning: 
bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn 
(Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) och 
zink (Zn), följt av namnet eller namnen på 

1. De deklarerade 
mikronäringsämnena i den CE-märkta 
gödselproduken ska förtecknas med namn 
och kemiska beteckning i följande ordning: 
bor (B), kobolt (Co), koppar (Cu), järn 
(Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen
(Se), kisel (Si) och zink (Zn), följt av 
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deras motjon(er). namnet eller namnen på deras motjon(er).

Or. en

Ändringsförslag 548
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 3 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Halten totalkväve (N). utgår

Or. en

Motivering

Jordförbättringsmedel är endast avsedda att förbättra markens fysikaliska och kemiska 
struktur och inte att frisläppa näringsämnen. Att ge en möjlighet att ange näringsinnehållet 
skulle kunna uppmuntra till olämplig användning av dessa produkter.

Ändringsförslag 549
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 3 – stycke 1 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Halten total fosforpentoxid (P2O5). utgår

Or. en

Motivering

Jordförbättringsmedel är endast avsedda att förbättra markens fysikaliska och kemiska 
struktur och inte att frisläppa näringsämnen. Att ge en möjlighet att ange näringsinnehållet 
skulle kunna uppmuntra till olämplig användning av dessa produkter.

Ändringsförslag 550
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 3 – stycke 1 – strecksats 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Halten total kaliumoxid (K2O). utgår

Or. en

Motivering

Jordförbättringsmedel är endast avsedda att förbättra markens fysikaliska och kemiska 
struktur och inte att frisläppa näringsämnen. Att ge en möjlighet att kunna ange 
näringsinnehållet skulle kunna uppmuntra till olämplig användning av dessa produkter.

Ändringsförslag 551
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 2 – produktfunktionskategori 6 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Angivelse av att en produkt inte är 
en växtskyddsprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 552
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 



AM\1121500SV.docx 99/138 PE602.754v01-00

SV

högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kväve 
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kväve
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och 
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal
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Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 
deklarerade 
värdet

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 
deklarerade 
värdet

Deklarerade 
former av kväve, 
fosfor och 
kalium

Binärer: 
maximal 
tolerans, i 
absoluta tal, av 
1,1 N och 0,5 
organiskt N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O 
och 1,5 för 
summan av två 
näringsämnen.

Ternärer: 
maximal 
tolerans, i 
absoluta tal, av 
1,1 N och 0,5 
organiskt N, 1,1 
P2O5, 1,1 K2O 
och 1,9 för 
summan av två 
näringsämnen.

en avvikelse på ± 
10 procent av det 
totala 
deklarerade 
värdet för var 
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och ett av dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 2 
procentenheter i 
absoluta tal

Or. en

Ändringsförslag 553
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kväve 
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 

Organiskt kväve 
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 



PE602.754v01-00 102/138 AM\1121500SV.docx

SV

värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 15
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och 
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 
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deklarerade 
värdet

deklarerade 
värdet

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag garanterar inte fullständig effektivitet hos de produkter som skulle 
säljas till jordbrukare. Likväl krävs rimlig flexibilitet för att ta hänsyn till 
produktionsprocesserna.

Ändringsförslag 554
Sergio Gutiérrez Prieto, Clara Eugenia Aguilera García

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Tillåtna toleranser 
för den 
deklarerade 
näringsämneshalt
en och andra 
deklarerade 
parametrar

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 20 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kol (C) en relativ 
avvikelse på ± 20 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Torrsubstanshalt ± 5,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal
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Organiskt kväve 
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Organiskt kväve 
(N)

en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total 
fosforpentoxid 
(P2O5).

en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 50
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total kaliumoxid 
(K2O).

en relativ 
avvikelse på ± 20
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 1,0 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och 
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total och 
vattenlöslig 
magnesiumoxid, 
kalciumoxid, 
svaveltrioxid eller 
natriumoxid

± 25 procent av 
det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, 
upp till högst 1,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total koppar (Cu) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet, upp till 
högst 2,5 
procentenheter i 
absoluta tal

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 

Total zink (Zn) en relativ 
avvikelse på ± 50 
procent av det 
deklarerade 
värdet upp till 
högst 2,0 
procentenheter i 
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absoluta tal absoluta tal

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 
deklarerade 
värdet

Mängd en relativ 
avvikelse på -5 
procent av det 
deklarerade 
värdet

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag garanterar inte fullständig effektivitet hos de produkter som skulle 
säljas till jordbrukare. Likväl krävs rimlig flexibilitet för att ta hänsyn till 
produktionsprocesserna.

Ändringsförslag 555
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.B – tabell 1

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 
för varje näringsämne 
separat och för summan av 
näringsämnena

-50 och +100 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
-2 och +4 procentenheter i 
absoluta tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Or. en
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Motivering

För primära näringsämnen måste ett ackumulerat gränsvärde införas. Enligt den nuvarande 
ordalydelsen är det möjligt med en total variation på 6 procent för NPK:er (2 procent per 
varje näringsämne N, P och K separat). Detta skulle vara mycket vilseledande för 
jordbrukaren. Det bör klargöras att 2 procent är ett totalt, oöverstigligt gränsvärde. 
Avseende sekundära näringsämnen så kan de användas som fyllningsmedel, därför krävs fler 
och mer flexibla toleransregler för produktionsprocessen.

Ändringsförslag 556
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.B – tabell 1

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 
för varje näringsämne 
separat och för summan av 
näringsämnena

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Or. en

Ändringsförslag 557
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.B – tabell 1
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Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Toleranser för P2O5 syftar på 
fosforpentoxid (P2O5) som är 
löslig i neutralt 
ammoniumcitrat och vatten.

Or. en

Motivering

Fosforpentoxid som är löslig i ammoniumcitrat och i vatten är den tillgängliga fraktionen för 
anläggningarna.

Ändringsförslag 558
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 20
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 15
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 50
procent av det deklarerade värdet, upp till 

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 15
procent av det deklarerade värdet, upp till 
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högst 1,0 procentenheter i absoluta tal högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 
50 procent av det deklarerade värdet upp till 
högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 
15 procent av det deklarerade värdet upp till 
högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 50
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 15
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Or. en

Ändringsförslag 559
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.B

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 20 
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kol: en relativ avvikelse på ± 15
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 
50 procent av det deklarerade värdet, upp 
till högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Organiskt kväve: en relativ avvikelse på ± 15
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 1,0 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 
50 procent av det deklarerade värdet upp till 
högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total koppar (Cu): en relativ avvikelse på ± 
50 procent av det deklarerade värdet upp till 
högst 2,5 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 50 
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Total zink (Zn): en relativ avvikelse på ± 50 
procent av det deklarerade värdet, upp till 
högst 2,0 procentenheter i absoluta tal

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag garanterar inte fullständig verkningsgrad för produkter som skulle 
säljas till jordbrukare. Det behövs dock en rimlig flexibilitet för att ta hänsyn till 
produktionsprocesser.

Ändringsförslag 560
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati
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Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent av det deklarerade värdet

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 
för varje näringsämne 
separat och för summan av 
näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 
och +100 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
-2 och +4 procentenheter i 
absoluta tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ovanstående toleransvärden gäller även för N-formerna och för lösligheterna.

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent av det deklarerade värdet

Or. en

Motivering

För primära näringsämnen måste ett ackumulerat gränsvärde införas. Enligt den nuvarande 
ordalydelsen är det möjligt med en total variation på 6 procent för NPK:er (2 procent per 
varje näringsämne N, P och K separat). Detta skulle vara mycket vilseledande för 
jordbrukaren. Det bör klargöras att 2 procent är ett totalt, oöverstigligt gränsvärde. 
Avseende sekundära näringsämnen så kan de användas som fyllningsmedel, därför krävs fler 
och mer flexibla toleransregler för produktionsprocessen. Den ursprungligen föreslagna 
toleransnivån (± 10 procent) för kornstorleken är alltför sträng eftersom mätningen är mycket 
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beroende av provtagning. Den relativa avvikelsen på ± 5 procent på det deklarerade värdet 
för kvantiteten är för hög.

Ändringsförslag 561
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent av det deklarerade värdet

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 
för varje näringsämne 
separat och för summan av 
näringsämnena

en relativ avvikelse på ± 25
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ovanstående toleransvärden gäller även för N-formerna och för lösligheterna.

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent av det deklarerade värdet

Or. en
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Motivering

För primära näringsämnen måste ett ackumulerat gränsvärde införas. Enligt den nuvarande 
ordalydelsen är det möjligt med en total variation på 6 procent för NPK:er (2 procent per 
varje näringsämne N, P och K separat). Detta skulle vara mycket vilseledande för 
jordbrukaren. Det bör klargöras att 2 procent är ett totalt, oöverstigligt gränsvärde. 
Avseende sekundära näringsämnen så kan de användas som fyllningsmedel, därför krävs fler 
och mer flexibla toleransregler för produktionsprocessen. Den ursprungligen föreslagna 
toleransnivån (± 10 procent) för kornstorleken är alltför sträng eftersom mätningen är mycket 
beroende av provtagning. Den relativa avvikelsen på ± 5 procent på det deklarerade värdet 
för kvantiteten är för hög.

Ändringsförslag 562
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent av det deklarerade värdet

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för varje 
näringsämnesform som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal 
för varje näringsämne 
separat och för summan av 
näringsämnena

en relativ avvikelse på -50 
och +100 procent av det 
deklarerade värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
-2 och +4 procentenheter i 
absoluta tal.

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ovanstående toleransvärden gäller även för N-formerna och för lösligheterna.
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Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en viss sikt

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent av det deklarerade värdet

Or. en

Ändringsförslag 563
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I – tabell

Kommissionens förslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet av de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

Ändringsförslag

Tillåtna toleranser för den deklarerade halten av former av oorganiska makronäringsämnen

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 procent av det 
deklarerade värdet för de 
näringsämnesformer som 
förekommer, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

en relativ avvikelse på ± 25 
procent av det deklarerade 
värdet för dessa 
näringsämnen, upp till högst 
1,5 procentenheter i absoluta 
tal

± 25 procent av det 
deklarerade värdet, 
upp till högst 0,9 
procentenheter i 
absoluta tal

P2O5-toleranser avser 
fosforpentoxid (P2O5) som är 
löslig i neutralt
ammoniumcitrat och vatten.

Or. en

Motivering

Fosforpentoxid som är löslig i ammoniumcitrat och i vatten är den tillgängliga fraktionen för 
anläggningarna.
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Ändringsförslag 564
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 10
procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Kornstorlek: en relativ avvikelse på ± 20 
procent ska tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Or. en

Motivering

Mer flexibilitet krävs på grund av produktionsprocesserna.

Ändringsförslag 565
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mängd: en relativ avvikelse på ± 5 procent 
av det deklarerade värdet

Mängd: en relativ avvikelse på ± 3 procent 
av det deklarerade värdet

Or. en

Ändringsförslag 566
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 1.C.I – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ternärer: maximal tolerans, i absoluta 
tal, med 1,1 N, 1,1 P2O5; 1,1 K2O och 1,9 
för summan av de tre näringsämnena.

Binärer: maximal tolerans, i absoluta tal, 
med 1,1N, 1,1 P2O5; 1,1 K2O och 1,5 för 
summan av de tre näringsämnena.
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Det behövs toleranser för de deklarerade 
formerna av kväve, fosfor och kalium.

en avvikelse på ± 10 procent av det totala 
deklarerade värdet för var och ett av dessa 
näringsämnen, upp till högst 2 
procentenheter i absoluta tal

Or. en

Motivering

Toleranser i fråga om produkter med mer än ett näringsämne, beroende på om de är ternärer 
eller binärer, bör fastställas. 

Det är viktigt att se till att jordbrukarna får näringsämnen i de mängder och former de har 
behov av

– för att kunna anpassa gödslingen till växtens behov,

– för att skydda miljön från olämpliga doser och typer av gödselprodukter.

Ändringsförslag 567
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 3

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
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procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
tillverkningen 

en relativ avvikelse på -15 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
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distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Or. en

Motivering

Vi stöder kommissionens förslag om att toleransgränser bör införas på både produktion och 
distribution för att säkerställa kvaliteten på jordförbättringsmedlet för jordbrukarna. De 
toleransnivåer som föreslås av kommissionen för distribution är emellertid för milda och bör 
sänkas för att skydda lantbrukarna.

Ändringsförslag 568
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 3

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
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deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
tillverkningen 

en relativ avvikelse på -15 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
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procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Or. en

Motivering

Vi stöder kommissionens förslag om att toleransgränser bör införas på både produktion och 
distribution för att säkerställa kvaliteten på jordförbättringsmedlet för jordbrukarna. De 
toleransnivåer som föreslås av kommissionen för distribution är emellertid för milda och bör 
därför sänkas för att skydda lantbrukarna.

Ändringsförslag 569
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 3

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
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tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
distributionskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i tillverkningskedjan

Organiskt kol (C) en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Totalkväve (N) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Total kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 20 procent från 
det deklarerade värdet, upp till högst 1,0 
procentenheter i absoluta tal

Torrsubstans en relativ avvikelse på ± 10 procent av det 
deklarerade värdet

Mängd en relativ avvikelse på -5 procent av det 
deklarerade värdet vid tidpunkten för 
tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent av det 
deklarerade värdet när som helst i 
tillverkningskedjan

Kol (C) org/Kväve (N) org en relativ avvikelse på ± 20 procent av det 
deklarerade värdet, upp till högst 2,0 
procentenheter i absoluta tal

Kornstorlek en relativ avvikelse på ± 10 procent ska 
tillämpas på den deklarerade 
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procentandelen material som passerar en 
viss sikt

Or. en

Ändringsförslag 570
Jarosław Wałęsa, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 4

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan
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Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

Or. en
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Motivering

Vi stöder kommissionens förslag om att toleransgränser bör införas på både produktion och 
distribution för att säkerställa kvaliteten på jordförbättringsmedlet för jordbrukarna. De 
toleransnivåer som föreslås av kommissionen för distribution är emellertid för milda och bör 
därför sänkas för att skydda lantbrukarna.

Ändringsförslag 571
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 4

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
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som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 0,9 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på -15 procent när som 
helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 60 procent när 
som helst i distributionskedjan
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Or. en

Motivering

Vi stöder kommissionens förslag om att toleransgränser bör införas på både produktion och 
distribution för att säkerställa kvaliteten på jordförbättringsmedlet för jordbrukarna. De 
toleransnivåer som föreslås av kommissionen för distribution är emellertid för milda och bör 
därför sänkas för att skydda lantbrukarna.

Ändringsförslag 572
Kaja Kallas, Jan Huitema

Förslag till förordning
Bilaga III – del 3 – produktfunktionskategori 4

Kommissionens förslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i distributionskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i distributionskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan



AM\1121500SV.docx 125/138 PE602.754v01-00

SV

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i distributionskedjan

Ändringsförslag

Former av de deklarerade näringsämnena 
och andra deklarerade kvalitetskriterier

Tillåtna toleranser för den deklarerade 
parametern

Elektrisk ledningsförmåga en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i tillverkningskedjan

pH ± 0,7 vid tidpunkten för tillverkningen 

± 1,0 när som helst i tillverkningskedjan

Mängd angivet som volym (liter eller m³) en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i tillverkningskedjan

Bestämning av mängd (volym) material 
med partikelstorlek större än 60 mm

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i tillverkningskedjan

Bestämning av mängd (volym) 
färdigformat odlingssubstrat

en relativ avvikelse på -5 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på -25 procent när som 
helst i tillverkningskedjan

Vattenlösligt kväve (N) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen

en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i tillverkningskedjan

Vattenlöslig fosforpentoxid (P2O5) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 

en relativ avvikelse på ± 75 procent när
som helst i tillverkningskedjan

Vattenlöslig kaliumoxid (K2O) en relativ avvikelse på ± 50 procent vid 
tidpunkten för tillverkningen 
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en relativ avvikelse på ± 75 procent när 
som helst i tillverkningskedjan

Or. en

Ändringsförslag 573
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi, Eva Maydell

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Översiktliga ritningar och 
scheman för konstruktion och 
tillverkning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till varför konceptuella design- och tillverkningsritningar och system 
bör tillhandahållas.

Ändringsförslag 574
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Översiktliga ritningar och 
scheman för konstruktion och 
tillverkning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 575
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Översiktliga ritningar och 
scheman för konstruktion och 
tillverkning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till varför konceptuella design- och tillverkningsritningar och system 
bör tillhandahållas.

Ändringsförslag 576
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Översiktliga ritningar och 
scheman för konstruktion och 
tillverkning.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till varför konceptuella design- och tillverkningsritningar och system 
bör tillhandahållas.

Ändringsförslag 577
Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beskrivningar och förklaringar 
som behövs för att förstå dessa ritningar 
och scheman och hur den CE-märkta 
gödselprodukten används.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till att översiktliga ritningar och scheman för konstruktion och 
tillverkning måste tillhandahållas.

Ändringsförslag 578
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beskrivningar och förklaringar 
som behövs för att förstå dessa ritningar 
och scheman och hur den CE-märkta 
gödselprodukten används.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till varför konceptuella design- och tillverkningsritningar och system 
bör tillhandahållas.

Ändringsförslag 579
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beskrivningar och förklaringar 
som behövs för att förstå dessa ritningar 
och scheman och hur den CE-märkta 
gödselprodukten används.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse hotar gödseltillverkarnas konfidentiella immateriella rättigheter. Det 
finns ingen anledning till varför konceptuella design- och tillverkningsritningar och system 
bör tillhandahållas.

Ändringsförslag 580
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 2.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Beskrivningar och förklaringar 
som behövs för att förstå dessa ritningar 
och scheman och hur den CE-märkta 
gödselprodukten används.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 581
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A – punkt 4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje parti CE-
märkta gödselprodukter och hålla den 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 

4.2. Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje parti CE-
märkta gödselprodukter och hålla den 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 
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på tio år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilken 
CE-märkt gödselprodukt den har 
upprättats.

på fem år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilken 
CE-märkt gödselprodukt den har 
upprättats.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen för den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse är för lång. Parallellt med skattekraven vore det rimligt att korta ned 
denna period till fem år.

Ändringsförslag 582
Robert Jarosław Iwaszkiewicz

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var tredje månad på ett 
representativt prov av produkten för att 
kontrollera om produkten överensstämmer 
med

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var sjätte månad på ett 
representativt prov av produkten, när det 
gäller kontinuerlig drift av anläggningen 
eller varje år för den periodiska 
produktionen, för att kontrollera om 
produkten överensstämmer med

Or. en

Ändringsförslag 583
Dariusz Rosati, Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var tredje månad på ett 
representativt prov av produkten för att 

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var sjätte månad på ett 
representativt prov av produkten, när det 
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kontrollera om produkten överensstämmer 
med

gäller kontinuerlig drift av anläggningen 
eller varje år för den periodiska 
produktionen, för att kontrollera om 
produkten överensstämmer med

Or. en

Ändringsförslag 584
Edward Czesak

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var tredje månad på ett 
representativt prov av produkten för att 
kontrollera om produkten överensstämmer 
med

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var sjätte månad på ett 
representativt prov av produkten, när det 
gäller kontinuerlig drift av anläggningen 
eller varje år för den periodiska 
produktionen, för att kontrollera om 
produkten överensstämmer med

Or. en

Motivering

Den föreslagna intervallen mellan proven är för hög och det kommer att göra det omöjligt för 
anläggningar som producerar kontinuerligt eller ens periodvis, t.ex. en månad per år. För 
båda: för periodiska och kontinuerliga växter är sex månader bättre.

Ändringsförslag 585
Eva Maydell

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras minst var tredje månad på ett 
representativt prov av produkten för att 
kontrollera om produkten överensstämmer 
med

De cykler och prov som avses i rubrikerna 
4.1–4.3 ska på tillverkarens vägnar 
genomföras var sjätte månad på ett 
representativt prov av produkten för att 
kontrollera om produkten överensstämmer 
med
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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.

Ändringsförslag 586
Eva Maydell

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4.3.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3.5a. Tillverkaren ska förvara 
testrapporter tillsammans med den 
tekniska dokumentationen.

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.

Ändringsförslag 587
Antonio López-Istúriz White
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Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje parti CE-
märkta gödselprodukter och hålla den 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 
på tio år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilken 
CE-märkt gödselprodukt den har 
upprättats.

5.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje parti CE-
märkta gödselprodukter och hålla den 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 
på fem år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilken 
CE-märkt gödselprodukt den har 
upprättats.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen för den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om 
överensstämmelse är för lång. Parallellt med skattekraven vore det rimligt att korta ned 
denna period till fem år.

Ändringsförslag 588
Eva Maydell

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul A1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De anmälda organens 
informations- och operativa skyldighet

4a.1. Vart och ett av de anmälda organen 
ska, utan otillbörligt dröjsmål, underrätta 
sin anmälande myndighet och andra 
organ som anmälts enligt denna 
förordning som utför liknande 
bedömningar av överensstämmelse som 
täcker samma produkter som följande:

a) Alla fall då tillverkaren inte har beaktat 
sexmånadersperioden för att utföra de 



PE602.754v01-00 134/138 AM\1121500SV.docx

SV

tester som krävs enligt punkt 4.

b) Testresultat som visar bristande 
överensstämmelse med de 
detonationssäkerhetskrav som anges i 
punkt 5 i produktfunktionskategori 1.C.I 
a i–ii A i bilaga I.

5a.2. I det fall som avses i punkt 5a.1 b 
ska det anmälda organet begära att 
tillverkaren

a) vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet 
med artikel 6.8,

b) att utföra det relevanta testet var tredje 
månad under en period av ett år.

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.

Ändringsförslag 589
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul B – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkaren ska hålla en kopia av 
EU-typintyget med bilagor och tillägg 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 
på tio år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden.

9. Tillverkaren ska hålla en kopia av 
EU-typintyget med bilagor och tillägg 
tillsammans med den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de 
nationella myndigheterna under en period 
på fem år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna tiden som EU-typintyget med bilagor och tillägg tillsammans med den 
tekniska dokumentationen måste behållas är orimligt lång. Parallellt med skattekraven vore 
det rimligt att korta ned denna period till fem år.

Ändringsförslag 590
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul C – punkt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för ett CE-märkt 
gödselproduktparti och hålla den 
tillgänglig för de nationella myndigheterna 
under en period på tio år efter det att den 
CE-märkta gödselprodukten har släppts ut 
på marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilket 
CE-märkt gödselproduktparti den har 
upprättats.

3.2 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för ett CE-märkt 
gödselproduktparti och hålla den 
tillgänglig för de nationella myndigheterna 
under en period på fem år efter det att den 
CE-märkta gödselprodukten har släppts ut 
på marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilket 
CE-märkt gödselproduktparti den har 
upprättats.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsperioden för att förvara en skriftlig EU-försäkran om överensstämmelse 
är för lång. Det vore det rimligt att korta ned denna period till fem år.

Ändringsförslag 591
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul D1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkaren ska hålla den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de berörda 
nationella myndigheterna under en period 

3. Tillverkaren ska hålla den tekniska 
dokumentationen tillgänglig för de berörda 
nationella myndigheterna under en period 
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på tio år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden.

på fem år efter det att den CE-märkta 
gödselprodukten har släppts ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tiden för att förvara den tekniska dokumentationen är orimligt lång. Det vore 
det rimligt att korta ned denna period till fem år.

Ändringsförslag 592
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul D1 – punkt 7.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.2.1 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje CE-märkt 
gödselproduktparti och hålla den 
tillgänglig för de nationella myndigheterna 
under en period på tio år efter det att den 
CE-märkta gödselprodukten har släppts ut 
på marknaden. I EU-försäkran om 
överensstämmelse ska det anges för vilket 
produktparti den har upprättats.

7.2.1 Tillverkaren ska upprätta en 
skriftlig EU-försäkran om 
överensstämmelse för varje CE-märkt 
gödselproduktparti och hålla den 
tillgänglig för de nationella myndigheterna 
under en period på fem år efter det att den 
CE-märkta gödselprodukten har släppts ut 
på marknaden.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen är för lång. Det vore det rimligt att korta ned denna period till fem 
år.

Ändringsförslag 593
Antonio López-Istúriz White

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – modul D1 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkaren ska under en period på 8. Tillverkaren ska under en period på 
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minst tio år efter det att produkten har 
släppts ut på marknaden hålla följande 
tillgängligt för de nationella 
myndigheterna:

minst fem år efter det att produkten har 
släppts ut på marknaden hålla följande 
tillgängligt för de nationella 
myndigheterna:

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen är för lång. Det vore det rimligt att korta ned denna period till fem 
år.

Ändringsförslag 594
Jarosław Wałęsa, Dariusz Rosati

Förslag till förordning
Bilaga Va (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

WTO-förenligt gränsvärde för kadmium i 
gödselprodukter

Alla tillverkare av gödselprodukter som 
kan bevisa – i en utsträckning som är 
tillfredsställande för den behöriga 
myndigheten – att den genomsnittliga 
kadmiumnivån i dess CE-märkta 
gödselprodukt som släpps ut på 
marknaden inte överstiger 80 mg/1 kg 
P2O5 kommer när det gäller dennes 
gödselprodukter anses uppfylla kraven i 
artikel 4.1 a i förordningen med avseende 
på dennes CE-märkta gödselprodukter i 
förhållande till gränsvärdet för kadmium i 
produktfunktionskategori 1.C.I 2a.

För tillverkare i EU är den behöriga 
myndigheten den berörda myndigheten i 
den medlemsstat där tillverkaren är 
etablerad.

För tillverkare utanför EU är den 
behöriga myndigheten kommissionen.

Or. en



PE602.754v01-00 138/138 AM\1121500SV.docx

SV

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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