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18.10.2017 A8-0270/373 

Amendement  373 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-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 III – deel 2 – Productfunctiecategorie 1(B) – paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. indien het bemestingsproduct met 

CE-markering een totaal gehalte fosfor 

(P) van 5 massaprocent fosforpentoxide 

(P2O5) -equivalent of meer heeft 

("fosfaatmeststof") 

 (a) moet het werkelijke gehalte 

cadmium (Cd) in mg/kg fosforpentoxide 

(P2O5) duidelijk worden vermeld, en 

 b)  mag de vermelding "laag 

cadmiumgehalte" of een soortgelijke 

vermelding, of een logo met die 

mededeling, uitsluitend worden 

opgenomen indien het gehalte cadmium 

(Cd) gelijk is aan of lager dan 20 mg/kg 

fosforpentoxide (P2O5). 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Amendement  374 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-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 48 – lid 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Vanaf [datum van inwerkingtreding van 

deze verordening] tot [xxx1 bis] mogen de 

lidstaten nationale voorschriften 

goedkeuren die de lagere grenswaarden 

voor cadmium die in bijlage I, deel II zijn 

vastgesteld toepassen, indien dit 

gerechtvaardigd is, met name op grond 

van bijvoorbeeld de bescherming van de 

volksgezondheid of het milieu. De 

lidstaten stellen de Commissie van 

dergelijke maatregelen in kennis 

overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 9 september 2015 betreffende een 

informatieprocedure op het gebied van 

normen en technische voorschriften en 

regels betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij. 

 __________________ 

 1 bis Voeg de datum in die uiteindelijk voor 

de laagste waarde wordt overeengekomen. 

Or. en 

Motivering 

Negen lidstaten hebben in hun nationale wetgeving reeds lagere grenswaarden van minder 

dan 60 mg/kg voor cadmium vastgesteld. Het is niet alleen belangrijk dat deze lidstaten deze 
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lagere grenswaarden kunnen handhaven totdat deze grenswaarden ook op EU-niveau worden 

toegepast, maar ook dat andere lidstaten eveneens expliciet toestemming krijgen om lagere 

grenswaarden vast te stellen vóór de in de bijlage vastgelegde data, teneinde een spoedige 

tenuitvoerlegging van de grenswaarden te bevorderen. Dezelfde benadering wordt in 

Verordening (EU) nr. 259/2012 gehanteerd met betrekking tot fosfaten in detergentia 

(fosfaten in vaatwasmiddelen). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Amendement  375 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-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 46 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

Artikel 3 – punt 34 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"34. "biostimulant voor planten": een 

product dat de voedingsprocessen van een 

plant stimuleert onafhankelijk van het 

gehalte aan nutriënten van het product, met 

als enige doel een of meer van de volgende 

eigenschappen van de plant te verbeteren: 

"biostimulant voor planten": een product 

dat van nature een stof of micro-

organisme bevat die c.q. dat de 

voedingsprocessen van een plant stimuleert 

onafhankelijk van zijn gehalte aan 

nutriënten, dan wel een combinatie van 

deze stoffen en/of micro-organismen, met 

als enige doel een of meer van de volgende 

eigenschappen van de plant of de rizosfeer 

van de plant te verbeteren: 

Or. en 

Motivering 

Bij biostimulanten voor planten moet het om natuurlijke stoffen gaan. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Amendement  376 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-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 III – deel I – paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 8 bis. Indien het bemestingsproduct met 

CE-markering volgens Verordening (EG) 

nr. 834/2007 in de biologisch landbouw 

mag worden gebruikt, moet op het etiket 

zijn vermeld "toegestaan in de biologische 

landbouw overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 834/2007". 

 Bemestingsproducten met CE-markering 

die volgens Verordening (EG) 

nr. 834/2007 niet geschikt zijn voor de 

biologische landbouw en een 

handelsbenaming hebben die doet denken 

aan termen als bedoeld in artikel 23 van 

Verordening (EG) nr. 834/2007 die de 

eindgebruiker kunnen misleiden over het 

gebruik ervan in de biologische 

landbouw, moeten op het etiket de 

vermelding dragen "niet toegestaan in de 

biologische landbouw overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 834/2007." 

Or. en 

Motivering 

Dergelijke etiketteringsvoorschriften zijn noodzakelijk, aangezien het geregeld voorkomt dat 

organische landbouwers worden beboet wegens het gebruik van bemestingsproducten die niet 

zijn toegelaten voor biologische landbouw, maar die in de handelsnamen misleidende 

aanduidingen hanteren zoals "bio", "eco" of "eko". 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Amendement  377 

Pascal Durand 

namens de Verts/ALE-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 II – deel II – Bestanddelencategorie 7 – punt 1 – streepje 2 en tabel 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 in de onderstaande tabel zijn 

vermeld: 

Schrappen 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizale schimmels   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Motivering 

Er zijn vele andere soorten en microbiële consortia van die soorten die reeds in gebruik zijn, 

en die op nationaal niveau van belang zijn voor landbouwers. 

 

 


