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BEKNOPTE MOTIVERING

Hoewel de rapporteur ingenomen is met de nagestreefde doelen van de herziening van de 
meststoffenverordening – bevordering van de hulpbronnenefficiëntie, verbetering van de 
harmonisatie, vermindering van de afhankelijkheid van import en stimulering van de 
productie van meststoffen in de EU – benadrukt hij een aantal zwakke punten met betrekking 
tot het verwachte effect in ruimere zin. De regels, die worden voorgesteld zonder solide 
wetenschappelijk fundament, kunnen zowel een gevaar vormen voor de Europese 
producenten als worden aangevochten door de handelspartners van de EU. Het voorstel zou 
tevens in strijd kunnen zijn met het beginsel van betere regelgeving. Dit beginsel vereist dat 
de beleidsmaatregelen en wetgeving van de EU zodanig worden ontworpen dat ze hun doelen 
bereiken op de efficiëntst en effectiefst mogelijke manier.

Internationale handelscontext

De Europese Unie is voor wat betreft natuurfosfaat bijna geheel afhankelijk van de import. 
Het voorstel voor een herziene meststoffenverordening, zoals vastgesteld door de Commissie 
in maart 2016, zal een ingrijpend effect hebben op de internationale handel. Bovenal zou de 
voorgestelde onrealistische grenswaarde voor cadmium kunnen leiden tot een ernstige 
verstoring van de handel met een aantal natuurfosfaatproducerende landen, alsmede ernstige 
vragen kunnen oproepen ten aanzien van de eerbiediging van de WTO-regels.
Als het voorstel wordt aangenomen in zijn huidige vorm, dan zouden de herziene regels de 
exportstromen van een aantal ontwikkelingslanden ernstig beperken. Veel landen die 
natuurfosfaat exporteren naar de EU, zouden niet in staat zijn om aan de door de Commissie 
voorgestelde grenswaarden te voldoen. De voorgestelde grenswaarden kunnen in potentie de 
bilaterale spanningen op handelsgebied vergroten en leiden tot 
geschillenbeslechtingsprocedures bij de WTO. Bovendien kan hierdoor het tekort aan 
natuurfosfaat dat bruikbaar is voor de productie van meststoffen met een CE-markering 
toenemen, hetgeen een nadelig effect zou hebben op de EU-producenten van fosfaathoudende 
meststoffen, die volledig afhankelijk zijn van geïmporteerd natuurfosfaat.
In deze context stelt de rapporteur voor om aanvullende maatregelen te introduceren op grond 
waarvan tijdelijke afwijkingen zijn toegestaan die de industrie in staat stellen zich aan te 
passen aan het veranderend regelgevingsklimaat. Een wetenschappelijk onderbouwde 
gemiddelde grenswaarde voor cadmium van 80 mg/kg in natuurfosfaat zou zorgen voor de 
naleving van de WTO-regels en dus de spanningen op handelsgebied verminderen. 

Conclusies

De bijgewerkte regels mogen de inspanningen van EU-bedrijven om hun afhankelijkheid van 
import te doorbreken, hun import over de internationale markten te spreiden en te voorkomen 
dat ze afhankelijk zijn van een paar prijsverstorende bronnen van grondstoffenimport, niet 
ondermijnen. Daarnaast moet de samenhang van het EU-beleid met betrekking tot de 
zuidelijke buurlanden niet worden ondermijnd.
De rapporteur betreurt het feit dat de Commissie niet genoeg ingaat op de bezorgdheid dat de 
voorgestelde maatregelen een ernstige verstoring kunnen vormen van de handelspatronen 
binnen de internationale handel in grondstoffen. De rapporteur is van oordeel dat als er zonder 
geloofwaardig wetenschappelijk fundament grenswaarden voor cadmium worden ingevoerd, 
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dit de geloofwaardigheid van de EU ten overstaan van de handelspartners ernstig kan 
schaden, de inkoop van grondstoffen kan ondermijnen, de internationale handelsstromen kan 
verleggen en een onherstelbaar effect op de industrie van de EU kan hebben.

Met name derde landen die een monopoliepositie op de grondstofvoorraden hebben, kunnen 
proberen van hun bevoorrechte positie en de krachtens de verordening opgelegde 
grenswaarden gebruik te maken teneinde het aanbod van grondstoffen verder te verkrappen en 
hun marktaandeel aan afgewerkte bemestingsproducten te vergroten. De EU zou hierdoor 
afhankelijk worden van de import van afgewerkte mest, hetgeen ernstig implicaties heeft voor 
de voedselveiligheid.

Derhalve moet de Commissie het toezicht, de verslaglegging en de actie ten opzichte van 
negatieve markt- en handelsimplicaties van de beoogde maatregelen opschroeven om de 
stabiele en betaalbare toegang tot grondstoffen te waarborgen, en zo te zorgen voor effectieve 
concurrentie en het concurrentievermogen van de Europese mestindustrie veilig te stellen. 
Speciale aandacht zou moeten uitgaan naar verstoringen, zoals dubbele prijzen, gereguleerde 
binnenlandse prijzen, exportbeperkingen, exportrechten en monopolistische of 
oligopolistische structuren binnen de grondstoffenindustrie van derde landen. Tot slot is een 
groot deel van het beperkte aantal mondiale natuurfosfaatvoorraden niet beschikbaar voor 
EU-producenten. De rapporteur zou graag zien dat de Commissie gebruikmaakt van de 
middelen die haar ter beschikking staan om de fluïditeit van de grondstoffenvoorraden te 
vergroten.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Het is zaak de potentiële 
negatieve economische en sociale 
gevolgen van deze verordening voor de 
landen van het Europees 
nabuurschapsgebied en de die sterk 
afhankelijk zijn van de uitvoer van 
natuurfosfaat en meststoffen, te evalueren 
en te beperken. De Commissie moet de 
noodzakelijke maatregelen treffen ter 
bevordering van recycling en 
technologieën en processen voor de 
verwijdering van cadmium op industriële 
schaal om de naleving van de 
voorwaarden voor CE-markering te 
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faciliteren. Er moet tevens financiële 
steun mogelijk zijn voor het invoeren van 
methodes voor de verwijdering van 
cadmium, meer bepaald via het 
onderzoeksprogramma "Horizon 2020" 
en de externe financieringsprojecten van 
de Europese Investeringsbank;

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 ter) Aangezien de Unie sterk 
afhankelijk is van de invoer van 
natuurfosfaat, heeft de Commissie deze 
grondstof als kritieke grondstof 
geclassificeerd. Derhalve moet toezicht 
worden gehouden op de gevolgen van 
deze verordening voor de toegang tot de 
grondstofvoorraden in het algemeen, de 
beschikbaarheid van natuurfosfaat in het 
bijzonder, en in beide gevallen voor de 
prijzen. Na een dergelijke beoordeling en 
in geval van negatieve gevolgen moet de 
Commissie alle maatregelen nemen die zij 
passend acht om deze 
handelsverstoringen te verhelpen.

Motivering

Natuurfosfaat werd als een kritieke grondstof geclassificeerd aangezien het economisch zeer 
belangrijk is voor de EU en de toelevering ervan groot risico loopt. De Commissie moet 
toezicht houden op de gevolgen van deze verordening voor de toegang, beschikbaarheid en 
prijzen van natuurfosfaat na de inwerkingtreding ervan. De Commissie moet eveneens 
maatregelen kunnen nemen om handelsverstoringen te verhelpen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
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Toezicht, rapportering en bijstand

Uiterlijk ... [drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
en vervolgens elke vijf jaar legt de 
Commissie een verslag voor aan het 
Europees Parlement en de Raad met een 
beoordeling van de gevolgen van deze 
verordening voor: 

- de zekerheid van de levering van 
grondstoffen, de beschikbaarheid van 
natuurfosfaat, de prijzen en de 
marktdeelnemers in de Unie, met name de 
kmo's, en 

- de economieën van de landen van het 
Europees nabuurschapsgebied en de 
ontwikkelingslanden die sterk afhankelijk 
zijn van de uitvoer van natuurfosfaat en 
meststoffen. Dit verslag omvat de 
ontwikkeling van methodes voor de 
verwijdering van cadmium en de evolutie 
van de invoer van fosfaat

De Commissie neemt passende 
maatregelen om de marktdeelnemers in de 
Unie, met name de kmo's, bij te staan bij 
de aanpassing aan de eisen van deze 
verordening, met inbegrip van de 
verbetering van de toegang tot de 
mogelijke financiering van onderzoek 
door de EU.

Om mogelijke negatieve gevolgen te 
beperken en de naleving van de 
voorwaarden voor CE-markering te 
faciliteren, voorziet de Commissie de 
landen van het Europees 
nabuurschapsgebied en de 
ontwikkelingslanden van technische en 
financiële bijstand, onder andere ter 
bevordering van recycling en 
technologieën en processen voor de 
verwijdering van cadmium op industriële 
schaal.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 2 – Productfunctiecategorie 7 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Door het blenden mag de aard van 
elk samenstellend bemestingsproduct niet 
worden gewijzigd

3. Door het blenden mag de functie
van elk samenstellend bemestingsproduct 
niet worden gewijzigd:
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