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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over de fastsatte mål i revideringen af forordningen om gødning, som 
søger at styrke ressourceeffektiviteten, øge harmoniseringen, mindske afhængigheden af 
import og give incitamenter til produktion af gødning i EU, men understreger visse mangler 
vedrørende den anslåede bredere virkning. Bestemmelserne, som foreslås uden et solidt 
videnskabeligt grundlag, kan både bringe europæiske producenter i fare og blive udfordret af 
EU's handelspartnere. Forslaget kan også være i strid med princippet om bedre regulering, 
som forpligter til at udarbejde politikker og lovgivning i EU på en måde, så de opnår deres 
målsætninger på den mest effektive og virkningsfulde måde.

Den internationale handelskontekst

Den Europæiske Union er næsten helt afhængig af import af råfosfat. Forslaget til en revideret 
gødningsforordning, som Kommissionen vedtog i marts 2016, vil have en gennemgribende 
virkning på international handel. Først og fremmest kan den foreslåede urealistiske grænse for 
cadmium føre til større forstyrrelser i handlen med lande, der producerer råfosfatprodukter, og 
det stiller i høj grad spørgsmålstegn ved overensstemmelse med WTO.

Hvis de reviderede bestemmelser vedtages i deres nuværende form, vil det begrænse 
eksportstrømmen fra en række udviklingslande betydeligt. De fleste lande, der eksporterer 
råfosfat til EU, ville ikke kunne overholde de grænser, som Kommissionen har foreslået. De 
foreslåede grænser vil kunne øge de bilaterale handelsspændinger og vil kunne medføre 
tvistbilæggelsesprocedurer i WTO. Desuden kan de forværre manglen på råfosfat, som kan 
anvendes til produktion af CE-mærket gødning, hvilket vil få en negativ effekt på de af 
producenterne af fosfatgødning i EU, som er fuldstændigt afhængige af importeret råstof. 

I denne kontekst foreslår ordføreren at indføre yderligere foranstaltninger, som tillader 
midlertidige undtagelser, der vil give industrien mulighed for at tilpasse sig til de ændrede 
lovgivningsmæssige rammer. En videnskabeligt begrundet gennemsnitlig cadmiumgrænse på 
80 mg Cd/kg i råfosfat vil kunne sikre overensstemmelse med WTO og dermed reducere 
handelsspændinger. 

Konklusioner

De opdaterede bestemmelser må ikke underminere den indsats, som virksomhederne i EU gør 
for at frigøre sig fra afhængigheden af import, sprede deres importvirksomhed på 
internationale markeder og undgå at være afhængige af få prisfordrejende kilder ved import af 
råstoffer. Desuden må de ikke underminere sammenhængen i EU's politikker i forhold til de 
sydlige nabolande.

Ordføreren beklager Kommissionens manglende engagement vedrørende bekymringerne for, 
at de foreslåede foranstaltninger kan fordreje handelsmønstrene i den internationale handel 
med råstoffer i udtalt grad. Ordføreren mener, at grænserne for cadmium, som blev foreslået 
uden et troværdigt videnskabeligt grundlag, kan skade EU's troværdighed alvorligt i forhold 
til Unionens handelspartnere, underminere indkøb af råstoffer og skade industrien i EU i 
uoprettelig grad.
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Især kan tredjelande, som har monopoliserede råstofforekomster, forsøge at udnytte deres 
privilegerede position og de grænser, der pålægges af forordningen, til at mindske udbuddet 
af råstoffer yderligere og øge deres markedsandel for færdige gødningsprodukter, hvorved EU 
vil blive afhængig af import af færdige gødningsprodukter, hvilket kan få betydning for 
fødevaresikkerheden. 

Derfor bør Kommissionen i højere grad overvåge, rapportere om og reagere imod negative 
markeds- og handelsmæssige konsekvenser af de foreslåede foranstaltninger for at garantere 
en stabil og prismæssigt overkommelig adgang til råstoffer og dermed sikre effektiv 
konkurrence og konkurrenceevne i gødningsmiddelindustrien i EU. Der bør lægges særlig 
vægt på fordrejninger som for eksempel dobbelte prissystemer, regulerede indenlandske 
priser, eksportrestriktioner, eksportafgifter og monopolistiske eller oligopolistiske strukturer i 
råstofindustrierne i tredjelande. Endelig er mange af det begrænsede antal råfosfatforekomster 
i verden ikke tilgængelige for producenter i EU, og ordføreren vil derfor anmode 
Kommissionen om at anvende de redskaber, den har til sin rådighed, til at øge strømmen af 
udbudte råstoffer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 60 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60a) Det er nødvendigt at vurdere og 
afbøde eventuelle negative økonomiske og 
sociale virkninger af denne forordning på 
de europæiske naboskabslande og 
udviklingslande, der er stærkt afhængige 
af eksport af råphosphat og gødning. 
Kommissionen bør tage de nødvendige
skridt til at fremme teknologier og 
processer til genvinding og industriel 
fjernelse af cadmium og lette 
overholdelsen af betingelserne for CE-
mærkning. Der bør også sørges for 
finansieringsmuligheder til indførelse af 
cadmiumfjernelsesprocesser, navnlig via 
forskningsprogrammet Horisont 2020 og 
EIB's eksterne finansieringsprojekter.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 60 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60b) På grund af den store 
afhængighed af råphosphatimport i 
Unionen har Kommissionen klassificeret 
stoffet som et kritisk råmateriale. Det er 
derfor nødvendigt at overvåge 
virkningerne af nærværende forordning 
på adgangen til råvareforsyninger 
generelt, på tilgængeligheden af 
råphosphat i særdeleshed og i begge 
tilfælde på priserne. Efter en sådan 
vurdering, og i tilfælde af en negativ 
indvirkning, bør Kommissionen træffe de 
foranstaltninger, den finder passende for 
at afhjælpe disse forstyrrelser af 
handelen.

Begrundelse

Råphosphat er blevet opført som et kritisk råmateriale, da det har stor økonomisk betydning 
for EU, samtidig med at der er en høj risiko forbundet med forsyningen. Kommissionen bør 
overvåge og rapportere om virkningen af denne forordning på adgangen til, tilgængeligheden 
af og prisen på råphosphat efter dens ikrafttræden. Kommissionen bør også kunne træffe 
foranstaltninger til at afhjælpe handelsforvridninger.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a

Overvågning, rapportering og vurdering

Seneste [tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato] og hvert femte år 
derefter forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, 
der indeholder en vurdering af denne 
forordnings indvirkning på: 

– sikkerheden af råvareforsyningen, 
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tilgængeligheden af råphosphat, priserne 
og EU's økonomiske aktører, navnlig 
SMV'erne, og 

– økonomierne i de europæiske 
naboskabslande og udviklingslande, der 
er stærkt afhængige af eksport af 
råphosphat og gødning. Dette skal 
omfatte udviklingen af 
cadmiumfjernelsesprocesser og 
tendenserne inden for phosphatimport. 

Kommissionen træffer alle passende 
foranstaltninger til at bistå Unionens 
erhvervsdrivende, navnlig SMV'erne, i at 
tilpasse sig kravene i nærværende 
forordning, herunder at forbedre 
adgangen til EU's 
forskningsfinansieringsmuligheder.

For at afbøde eventuelle negative 
virkninger og lette overholdelsen af 
vilkårene for CE-mærkning yder 
Kommissionen teknisk og finansiel 
bistand til landene i det europæiske 
naboskab og til udviklingslandene, b.la. 
med henblik på at fremme teknologier og 
processer til genvinding og industriel 
fjernelse af cadmium.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – PFC 7 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den mekaniske blanding må ikke 
ændre karakteren af den enkelte 
gødningsproduktkomponent

3. Den mekaniske blanding må ikke 
ændre funktionen af den enkelte 
gødningsproduktkomponent
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