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18.10.2017 A8-0270/342 

Amendement  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 C bis) (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Productfunctiecategorie 1 C bis): Meststof 

met laag koolstofgehalte 

 1. Een bemestingsproduct met CE-

markering wordt aangeduid met de term 

meststof met laag koolstofgehalte als het 

meer dan 1 % organische koolstof (Corg) 

bevat en maximaal 15 % organische 

koolstof (Corg). 

 2. Koolstof in calciumcyaanamide en 

in ureum en in condensatie- en 

associatieproducten daarvan vallen niet 

onder organische koolstof ten behoeve 

van die definitie. 

 3. De specificaties vast/vloeibaar, 

enkelvoudig/samengesteld en 

macronutriënt/micronutriënt voor 

meststoffen uit 

productfunctiecategorie 1 C) gelden voor 

de doeleinden van deze categorie, met 

uitzondering van de specificaties inzake 

de minimale oplosbaarheidsniveaus voor 

fosfor, het totale aan te geven 

stikstofgehalte en het totale aan te geven 

fosforgehalte. 

 4. Producten die worden verkocht als 

meststoffen met laag koolstofgehalte 

voldoen aan de in bijlage I beschreven 

contaminantenwaarden die zijn 



 

AM\1137626NL.docx  PE605.629v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

vastgesteld voor organische of organisch-

minerale meststoffen in alle gevallen 

waarin productfunctiecategorie 1 C) geen 

grenswaarden bevat voor die 

contaminanten. 

Or. en 

Motivering 

Meststoffen met laag koolstofgehalte hoeven niet te voldoen aan criteria die op de specifieke 

eigenschappen van traditionele minerale meststoffen gebaseerd zijn. Daarom wordt met dit 

amendement aan punt 3 van AM 170 van het IMCO-verslag toegevoegd dat "de specificaties 

inzake de minimale oplosbaarheidsniveaus voor fosfor, het totale aan te geven stikstofgehalte 

en het totale aan te geven fosforgehalte" niet gelden voor meststoffen met laag 

koolstofgehalte. 
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18.10.2017 A8-0270/343 

Amendement  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 B) – punt 3 – letter a – punt 2 – 

streepje 1 t/m 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), en 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring six 

years after the date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), en 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

twelve years after the date of application of 

this Regulation]: 20 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

sixteen years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/344 

Amendement  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – deel II – Productfunctiecategorie 1 C) I) – punt 2 – letter a – punt 2 – 

streepje 1 t/m 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date of application 

of this Regulation]: 60 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

three years after the date of application of 

this Regulation]: 40 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), en 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring six 

years after the date of application of this 

Regulation]: 40 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), en 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

twelve years after the date of application of 

this Regulation]: 20 mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5), 

– met ingang van [Publications 

Office, please insert the date occurring 

sixteen years after the date of application 

of this Regulation]: 20 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5), 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/345 

Amendement  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

Bemestingsproducten met CE-markering 

COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om de datum 

van inwerkingtreding uit te stellen van de 

grenswaarde van 20 mg/kg, als bedoeld in 

bijlage I, deel II, 

Productfunctiecategorie 1 B), punt 3, 

onder a), 2), en bijlage I, deel II, 

Productfunctiecategorie 1 C) I), punt 2, 

onder a), 2), indien zij op basis van een 

grondige effectbeoordeling over 

aanwijzingen beschikt dat de invoering 

van een striktere grenswaarde de 

voorziening van bemestingsproducten in 

de Unie ernstig in het gedrang zou 

brengen. 

Or. en 

 

 


