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18.10.2017 A8-0270/342 

Ändringsförslag  342 

Kaja Kallas, Fredrick Federley, Jan Huitema  

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.Ca (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 

1.Ca: Gödselmedel med låg kolmängd 

 1. En CE-märkt gödselprodukt ska 

betecknas som ett gödselmedel med låg 

kolmängd om den består av mer än 

1 procent och högst 15 procent organiskt 

kol (C). 

 2. Kol som förekommer i 

kalciumcyanamid och i urea och dess 

kondensations- och associationsprodukter 

ingår inte i organiskt kol enligt denna 

definition. 

 3. Specifikationerna för 

fasta/flytande och enkla/sammansatta 

gödselmedel samt makronärings-

/mikronäringsgödselmedel i 

produktfunktionskategori 1.C gäller även 

för denna produktfunktionskategori, med 

undantag för specifikationerna om minsta 

löslighetsnivå för fosfat, totalt deklarerad 

kvävehalt och totalt deklarerad fosforhalt. 

 4. Produkter som säljs som 

gödselmedel med låg kolmängd ska 

uppfylla de föroreningskrav som 

specificeras i bilaga I för organiska eller 

organisk-mineraliska gödselmedel i alla 

fall då inte produktfunktionskategori 1.C 
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innehåller några gränsvärden för dessa 

föroreningar. 

Or. en 

Motivering 

Gödselmedel med låg kolmängd bör inte tvingas uppfylla krav som har utformats för de 

specifika egenskaper som traditionella mineraliska gödselmedel har. Ändringsförslagen 

innebär därför ett tillägg till punkt 3 i ändringsförslag 170 i IMCO:s betänkande, där det 

anges att specifikationerna för fasta/flytande och enkla/sammansatta gödselmedel samt 

makronärings-/mikronäringsgödselmedel inte bör gälla för gödselmedel med låg kolmängd. 
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18.10.2017 A8-0270/343 

Ändringsförslag  343 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella  

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.B – punkt 3 – led a – 

strecksatserna 1–3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet sex år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tolv år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet 16 år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/344 

Ändringsförslag  344 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Bilaga I – del II – PRODUKTFUNKTIONSKATEGORI 1.C.I – punkt 2 – led a – 

strecksatserna 1–3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange tillämpningsdag 

för denna förordning]: 60 mg/kg 

fosforpentoxid (P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tre år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet sex år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 40 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet tolv år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

– Från och med den 

[Publikationsbyrån: ange datumet 16 år 

efter tillämpningsdagen för denna 

förordning]: 20 mg/kg fosforpentoxid 

(P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/345 

Ändringsförslag  345 

Kathleen Van Brempt, Marc Tarabella 

för S&D-gruppen 

Fredrick Federley, Jan Huitema, Kaja Kallas 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märkta gödselprodukter 

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

Förslag till förordning 

Artikel 42 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter enligt artikel 43 

för att förlänga tidsfristen för 

ikraftträdandet av den gräns på 20 mg/kg 

som anges i bilaga I – del II – PFK1(B) – 

punkt 3 – led a – punkt 2 samt bilaga I – 

del II – PFK1(C)I – punkt 2 – led a – 

punkt 2 om den, utifrån en 

grundläggande konsekvensbedömning, 

har belägg för att införandet av en 

hårdare gräns skulle allvarligt skada 

tillgången till gödselprodukter i unionen. 

Or. en 

 

 


