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BEKNOPTE MOTIVERING

Meststoffen zijn essentieel voor de landbouwproductie. Bemestingsproducten garanderen 
landbouwers dat hun gewassen worden voorzien van de nodige nutriënten. De noodzaak om 
meer te produceren met minder wordt steeds belangrijker om te kunnen voldoen aan de 
voedingsbehoeften en om ons milieu te beschermen. Meststoffen zijn belangrijk om aan deze 
uitdaging het hoofd te bieden. 

Ongeveer 50 % van de meststoffen die momenteel op markt te verkrijgen zijn, valt buiten het 
toepassingsgebied van de verordening, met name bemestingsproducten die gerecycleerde 
organische materialen bevatten of daaruit bestaan. Uit schattingen blijkt dat bijna 30 % van de 
anorganische meststoffen vervangen kan worden door organische meststoffen als er meer 
gebruik zou worden gemaakt van bioafval en het potentieel voor recycling zou worden benut. 
Daarmee kan worden bijgedragen aan de circulaire economie door de hoeveelheid afval te 
beperken en de mineraalcirkel te sluiten, en kan er worden opgetreden tegen de 
afhankelijkheid van de Europese Unie van de invoer van grondstoffen uit derde landen en de 
energie-intensieve processen waarmee de productie van anorganische meststoffen gepaard 
gaat.

Daarom is de rapporteur ingenomen met de herziening van de bestaande 
meststoffenverordening zodat organische bemestingsproducten toegang kunnen krijgen tot de 
interne markt en landbouwers meer keuzevrijheid krijgen. Bovendien zal de uitbreiding van 
het toepassingsgebied en verdere harmonisatie ondernemerschap stimuleren en het 
innovatieve potentieel van de agrovoedingssector vergroten, vooral wat betreft de 
ontwikkeling van technieken waarmee waardevolle nutriënten uit organische afvalstromen 
nuttig worden toegepast en vervolgens kunnen worden gebruikt voor de productie van 
bemestingsproducten. 

De mogelijkheden voor het recycleren van organische afvalstromen zijn enorm en de 
landbouwsector speelt daarbij een cruciale rol, bijvoorbeeld met de nuttige toepassing van 
nutriënten uit dierlijke mest. Mest is de meest gebruikte meststof op landbouwgronden in de 
Europese Unie, en levert ongeveer de helft van de nutriënten die worden gebruikt op 
landbouwgrond in de EU. Met innovatieve technieken waarmee nutriënten uit dierlijke mest 
nuttig kunnen worden toegepast in de vorm van zeer efficiënte mineralenconcentraten 
(stikstof en kalium) wordt landbouwers de mogelijkheid geboden nutriënten op duurzamere
wijze te recycleren. 

De motivatie om bemestingsproducten te gebruiken die verwerkte dierlijke mest bevatten of 
daaruit bestaan neemt echter af als gevolg van de uitvoeringsregels voor het gebruik van 
meststoffen als beschreven in de nitraatrichtlijn, aangezien het gebruik van verwerkte mest 
gebonden is aan dezelfde regels als onverwerkte mest. 

De rapporteur trekt de doelstellingen van de nitraatrichtlijn niet in twijfel, noch wil hij de 
grenswaarde voor de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest, die mag worden gebruikt op 
landbouwgronden, wijzigen. Wel is het ongerechtvaardigd dat bemestingsproducten die 
verwerkte dierlijke mest bevatten of daaruit bestaan en die dezelfde agronomische efficiëntie 
hebben als anorganische meststoffen en geen bedreiging vormen voor de milieudoelstellingen 
van de nitraatrichtlijn aan dezelfde regels worden onderworpen als onverwerkte mest, als 
gevolg waarvan hun gebruik beperkt blijft. De nuttige toepassing van nutriënten uit dierlijke 
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mest levert niet alleen ecologische voordelen op door de mineraalcirkel te sluiten maar 
bespaart ook kosten voor de landbouwers, aangezien zij minder afhankelijk zullen zijn van de 
aanschaf van anorganische meststoffen.

De rapporteur stelt dan ook voor om de definitie van “dierlijke mest” in de nitraatrichtlijn aan 
te passen zodat bemestingsproducten die verwerkte dierlijke mest bevatten of daaruit bestaan 
en die voldoen aan de voorschriften van de meststoffenverordening of bewezen hebben over 
toereikende agronomische capaciteiten te beschikken, niet ten onrechte worden 
gediscrimineerd. Desondanks zijn duidelijke en strikte voorschriften nodig om de efficiëntie 
en kwaliteit van de producten te controleren teneinde de milieudoelstellingen van de 
nitraatrichtlijn veilig te stellen. 

Een ander veelbelovend product met een groot potentieel voor de landbouw is de categorie 
biostimulanten. De rapporteur is van mening dat het gebruik van biostimulanten een 
belangrijke rol kan spelen bij het vergroten van de efficiëntie en dus het gebruik van 
meststoffen, aangezien zij de opname van nutriënten per gewas bevorderen. Daarnaast kunnen 
deze biostimulanten ook veelvoudige andere gunstige effecten hebben waardoor planten 
indirect beter bestand zijn tegen externe invloeden zoals plagen.

Het huidige voorstel houdt echter geen gelijke tred met de snelle ontwikkelingen op het vlak 
van biostimulanten, met name microbiële biostimulanten voor planten. We moeten zien te 
voorkomen dat veelbelovende producten met gunstige effecten uitgesloten worden van het 
toepassingsgebied van de meststoffenverordening. Daarom moeten er duidelijke voorschriften 
gelden waaraan producenten van microbiële biostimulanten voor planten moeten voldoen, 
aangezien er momenteel geen duidelijke voorschriften zijn voor veiligheidsbeoordelingen 
waarmee wordt bepaald of het veilig is om pas ontdekte micro-organismen te gebruiken in 
bemestingsproducten met CE-markering. Hierdoor wordt productinnovatie vertraagd omdat 
producenten behoefte hebben aan duidelijkheid.

Hetzelfde geldt voor de voorschriften op het vlak van biologische afbreekbaarheid voor 
meststoffen met een gereguleerde afgifte. De rapporteur is het ermee eens dat we zo veel 
mogelijk moeten voorkomen dat onze bodem wordt verontreinigd met kunststofpolymeren. 
Met een tijdspanne van 24 maanden komt echter de functie van biologisch afbreekbare 
polymeren niet tot zijn recht aangezien de afgifte van nutriënten door bepaalde producten over 
een langere periode gespreid is. Bovendien is het met de huidige kennis en de beschikbare 
technologie onwaarschijnlijk dat 90 % biologische afbreekbaarheid haalbaar is binnen 24 
maanden. Daarom moet de tijdsduur nadat het polymeer uiteen begint te vallen ingaan op het 
moment dat de verwachte afgiftetijd verstreken is. Verder moet de sector meer tijd krijgen om 
een haalbare tijdspanne vast te stellen waarna het polymeer een biologische afbreekbaarheid 
van 90 % bereikt. Met het oog daarop moeten passende tests voor biologische 
afbreekbaarheid worden ontwikkeld.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

tot vaststelling van voorschriften inzake het 
op de markt aanbieden van 
bemestingsproducten met CE-markering 
en tot wijziging van de Verordeningen 
(EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

tot vaststelling van voorschriften inzake het 
op de markt aanbieden van meststoffen en 
producten ter verbetering van de 
voedingsefficiëntie met CE-markering en 
tot wijziging van de Verordeningen (EG) 
nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009 en 
(EG) nr. 1907/2006

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

("Meststof" dient overal in de hele tekst te 
worden geschrapt voor producten die de 
voedingsefficiëntie van planten beogen te 
verbeteren.)

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De voorwaarden voor het 
aanbieden van meststoffen op de interne 
markt werden gedeeltelijk geharmoniseerd 
door Verordening (EG) nr. 2003/2003 van 
het Europees Parlement en de Raad15, die 
vrijwel uitsluitend betrekking heeft op 
meststoffen bestaande uit gedolven of 
chemisch vervaardigde, anorganische 
materialen. Er bestaat ook een noodzaak 
om voor bemesting gebruik te maken van 
gerecycleerde of organische materialen. 
Om een krachtige stimulans te bieden voor 
het verdere gebruik van meststoffen 
vervaardigd uit gerecycleerde of 
organische materialen, moeten 
geharmoniseerde voorwaarden worden 

(1) Deze verordening moet erop 
gericht zijn de doelstellingen van de 
circulaire economie te ondersteunen en te 
garanderen dat landbouwers beschikken 
over een zekere en duurzame voorziening 
van zeer efficiënte meststoffen. De 
voorwaarden voor het aanbieden van 
meststoffen op de interne markt werden 
gedeeltelijk geharmoniseerd door 
Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad15, die 
vrijwel uitsluitend betrekking heeft op 
meststoffen bestaande uit gedolven of 
chemisch vervaardigde, anorganische 
materialen. Er bestaat ook een noodzaak 
om voor bemesting gebruik te maken van 
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vastgesteld voor het op de gehele interne 
markt aanbieden ervan. De reikwijdte van 
de harmonisatie moet daarom worden 
uitgebreid tot gerecycleerde en organische 
materialen.

gerecycleerde of organische materialen. 
Om een krachtige stimulans te bieden voor 
de bevordering van het verdere gebruik 
van meststoffen vervaardigd uit 
gerecycleerde of organische materialen, 
moeten geharmoniseerde voorwaarden 
worden vastgesteld voor het op de gehele 
interne markt aanbieden ervan. Dis is 
cruciaal om de afhankelijkheid van de 
Unie van nutriënten uit derde landen te 
beperken en bij te dragen aan de 
circulaire economie. De reikwijdte van de 
harmonisatie moet daarom worden 
uitgebreid tot gerecycleerde en organische 
materialen. Er moet bovendien een 
duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de term "organisch" zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
834/200715 bis van de Raad en "organisch" 
als categorie meststof die hoofdzakelijk 
bestaat uit organisch materiaal in plaats 
van minerale bestanddelen. De Commissie 
moet vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag 
indienen waarin de balans wordt 
opgemaakt van de toepassing ervan.

__________________ __________________

15 Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 inzake meststoffen 
(PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1).

15 Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 inzake meststoffen 
(PB L 304 van 21.11.2003, blz. 1).

15 bis Verordening (EG) nr. 834/2007 van 
de Raad van 28 juni 2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering 
van biologische producten (PB L 189 van 
20.7.2007, blz. 20).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De nutriënten in voedingsmiddelen 
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zijn afkomstig uit de bodem; een gezonde 
bodem die rijk is aan nutriënten resulteert 
in gezonde en voedzame gewassen en 
levensmiddelen. Landbouwers moeten 
over een brede keuze aan meststoffen van 
zowel organische als synthetische aard 
kunnen beschikken om hun bodem te 
kunnen verbeteren. Wanneer de bodem 
een gebrek aan nutriënten vertoont of 
deze zijn uitgeput, krijgen gewassen te 
maken met een tekort aan nutriënten, 
waardoor zij mogelijk niet meer groeien 
of geen voedingswaarde hebben voor de 
mens.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Contaminanten in 
bemestingsproducten met CE-markering, 
zoals cadmium, zijn mogelijk een risico 
voor de gezondheid van mens en dier en 
voor het milieu, aangezien zij zich 
opstapelen in het milieu en in de 
voedselketen terechtkomen. Het gehalte 
aan contaminanten in dergelijke producten 
moet derhalve worden beperkt. Verder 
moeten onzuiverheden in van bioafval 
afgeleide bemestingsproducten met CE-
markering, in het bijzonder polymeren, 
maar ook metaal en glas, worden 
voorkomen of beperkt voor zover dat 
technisch mogelijk is door middel van 
opsporing van dergelijke onzuiverheden in 
gescheiden ingezameld bioafval voor het 
wordt verwerkt.

(8) Contaminanten in 
bemestingsproducten met CE-markering, 
zoals cadmium, zijn bij verkeerd gebruik
mogelijk een risico voor de gezondheid 
van mens en dier en voor het milieu, 
aangezien zij zich opstapelen in het milieu 
en in de voedselketen terechtkomen. Het 
gehalte aan contaminanten in dergelijke 
producten moet derhalve worden beperkt. 
Verder moeten onzuiverheden in van 
bioafval afgeleide bemestingsproducten 
met CE-markering, in het bijzonder 
polymeren, maar ook metaal en glas, 
worden voorkomen of beperkt voor zover 
dat technisch mogelijk is door middel van 
opsporing van dergelijke onzuiverheden in 
gescheiden ingezameld bioafval voor het 
wordt verwerkt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10



PE599.577v02-00 8/103 AD\1126399NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor elk relevant bestanddeel dat 
dierlijke bijproducten bevat, moet het 
eindpunt in de productieketen worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedures 
van Verordening (EG) nr. 1069/2009. 
Wanneer een door deze verordening 
gereguleerd productieproces begint voor 
dat eindpunt is bereikt, moeten de 
procesvoorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 en die van deze verordening 
cumulatief van toepassing zijn op 
bemestingsproducten met CE-markering. 
Dit betekent dat wanneer beide 
verordeningen dezelfde parameter 
reguleren, de strengste voorschriften 
worden toegepast.

(10) Voor elk relevant bestanddeel dat 
dierlijke bijproducten bevat, moet het 
eindpunt in de productieketen worden 
vastgesteld overeenkomstig de procedures 
van Verordening (EG) nr. 1069/2009. 
Meteen na de inwerkingtreding van deze 
verordening moeten de 
verwerkingsmethoden en de regels voor 
nuttige toepassing van dierlijke 
bijproducten waarvoor een eindpunt in de 
productieketen is bepaald, worden 
vastgesteld. Dienovereenkomstig moet aan 
de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om zonder 
onnodige vertraging bepaalde dierlijke 
bijproducten uit te breiden in of toe te 
voegen aan de specifieke 
bestanddelencategorieën teneinde meer 
mogelijkheden en rechtszekerheid te 
scheppen voor producenten en bedrijven 
door het potentieel te ontsluiten om meer 
gebruik te maken van nutriënten uit 
dierlijke bijproducten zoals dierlijke mest.
Wanneer een door deze verordening 
gereguleerd productieproces begint voor 
dat eindpunt is bereikt, moeten de 
procesvoorschriften van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009 en die van deze verordening 
cumulatief van toepassing zijn op 
bemestingsproducten met CE-markering. 
Dit betekent dat wanneer beide 
verordeningen dezelfde parameter 
reguleren, de strengste voorschriften 
worden toegepast.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Wanneer een van dierlijke 
bijproducten afgeleid bemestingsproduct 
met CE-markering een risico vormt voor 
de volksgezondheid of de diergezondheid, 
moeten beschermingsmaatregelen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad19 kunnen worden genomen, zoals 
dat ook het geval is voor andere van 
dierlijke bijproducten afgeleide 
productcategorieën.

(11) Wanneer een van dierlijke 
bijproducten afgeleid bemestingsproduct 
met CE-markering een proportioneel risico 
inhoudt voor de gezondheid van mens of 
dier, moeten beschermingsmaatregelen 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
178/2002 van het Europees Parlement en 
de Raad19 kunnen worden genomen, zoals 
dat ook het geval is voor andere van 
dierlijke bijproducten afgeleide 
productcategorieën.

__________________ __________________

19 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 
(PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

19 Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 
(PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er is vastgesteld dat er op de markt 
een vraag bestaat om bepaalde afvalstoffen 
die nuttig zijn toegepast in de zin van 
Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad20 als 
bemestingsproduct te gebruiken. Om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van die 
producten niet leidt tot over het geheel 
genomen ongunstige effecten op het milieu 
of de menselijke gezondheid, zijn 
bovendien bepaalde eisen noodzakelijk 
voor de afvalstoffen die als input worden 
gebruikt in de nuttige toepassing, voor de 
verwerkingsprocessen en -technieken, en 

(13) Er is vastgesteld dat er op de markt 
een vraag bestaat om bepaalde 
afvalstoffen, zoals struviet, biochar en uit 
as verkregen producten, die nuttig zijn 
toegepast in de zin van Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement 
en de Raad20 als bemestingsproduct te 
gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het 
gebruik van die producten niet leidt tot 
over het geheel genomen ongunstige 
effecten op het milieu of de menselijke 
gezondheid, zijn bovendien bepaalde eisen 
noodzakelijk voor de afvalstoffen die als 
input worden gebruikt in de nuttige 
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voor de bemestingsproducten die het 
resultaat zijn van de nuttige toepassing. 
Wat bemestingsproducten met CE-
markering betreft, moeten die eisen in deze 
verordening worden vastgesteld. Vanaf het 
moment waarop aan alle eisen van deze 
verordening wordt voldaan, mogen die 
producten dus niet meer als afvalstoffen in 
de zin van Richtlijn 2008/98/EG worden 
beschouwd.

toepassing, voor de verwerkingsprocessen 
en -technieken, en voor de 
bemestingsproducten die het resultaat zijn 
van de nuttige toepassing. Wat 
bemestingsproducten met CE-markering 
betreft, moeten die eisen in deze 
verordening worden vastgesteld. Vanaf het 
moment waarop aan alle eisen van deze 
verordening wordt voldaan, mogen die 
producten dus niet meer als afvalstoffen in 
de zin van Richtlijn 2008/98/EG worden 
beschouwd, en derhalve moeten producten 
die dergelijke nuttig toegepaste 
afvalstoffen bevatten of daaruit bestaan, 
op de interne markt kunnen worden 
gebracht. Meteen na de inwerkingtreding 
van deze verordening moet worden 
aangevangen met de wetenschappelijke 
analyses en het vaststellen van 
procesvereisten op het niveau van de Unie 
voor dergelijke producten, om juridische 
duidelijkheid te garanderen en de 
motivatie onder producenten om meer 
gebruik te maken van waardevolle 
afvalstromen verder te stimuleren. 
Dienovereenkomstig moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen om zonder 
onnodige vertraging uitgebreidere of 
aanvullende bestanddelencategorieën te 
bepalen die in aanmerking komen voor 
gebruik in de productie van 
bemestingsproducten met CE-markering, 
zoals struviet, biochar en uit as verkregen 
producten. 

__________________ __________________

20 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal richtlijnen 
(PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

20 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende afvalstoffen 
en tot intrekking van een aantal richtlijnen 
(PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Fabrikanten van 
meststoffen en producten ter verbetering 
van de voedingsefficiëntie moeten, 
voordat deze op de markt worden 
gebracht, de efficiëntie ervan aantonen 
teneinde een hoog kwaliteitsniveau te 
garanderen voor consumenten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Bepaalde industriële bij- of 
nevenproducten of gerecycleerde 
producten die bij specifieke industriële 
processen ontstaan, worden momenteel 
door fabrikanten gebruikt als bestanddeel 
van bemestingsproducten met CE-
markering. Voor bestanddelen van 
bemestingsproducten met CE-markering 
moeten in deze verordening eisen met 
betrekking tot bestanddelencategorieën 
worden vastgesteld. In voorkomend geval 
mogen die producten vanaf het moment 
waarop zij aan alle eisen van deze 
verordening voldoen, niet meer als 
afvalstoffen in de zin van Richtlijn 
2008/98/EG worden beschouwd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Bepaalde stoffen en mengsels, (14) Bepaalde stoffen en mengsels, 
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gewoonlijk aangeduid als agronomische 
toevoegingsmiddelen, verbeteren het 
afgiftepatroon van een nutriënt in een 
meststof. Stoffen en mengsels die op de 
markt worden aangeboden met de 
bedoeling om ze om die reden aan 
bemestingsproducten met CE-markering 
toe te voegen, moeten op 
verantwoordelijkheid van de fabrikant van 
die stoffen en mengsels voldoen aan 
bepaalde werkzaamheidscriteria en 
moeten derhalve op grond van deze 
verordening als bemestingsproducten met 
CE-markering worden beschouwd. 
Bovendien moeten voor 
bemestingsproducten met CE-markering 
die dergelijke stoffen of mengsels bevatten 
bepaalde werkzaamheids- en
veiligheidscriteria gelden. Dergelijke 
stoffen en mengsels moeten derhalve ook 
als bestanddelen voor bemestingsproducten 
met CE-markering worden gereguleerd.

gewoonlijk aangeduid als agronomische 
toevoegingsmiddelen, verbeteren het 
afgiftepatroon van een nutriënt in een 
meststof. Stoffen en mengsels die op de 
markt worden aangeboden met de 
bedoeling om ze om die reden aan 
bemestingsproducten met CE-markering of 
op biologische landbouwbedrijven 
verkregen bemestingsproducten toe te 
voegen, moeten op verantwoordelijkheid 
van de fabrikant van die stoffen en 
mengsels voldoen aan bepaalde
werkzaamheids-, veiligheids- en 
milieucriteria en moeten derhalve op 
grond van deze verordening als 
bemestingsproducten met CE-markering 
worden beschouwd. Bovendien moeten 
voor bemestingsproducten met CE-
markering die dergelijke stoffen of 
mengsels bevatten bepaalde 
werkzaamheids-, veiligheids- en 
milieucriteria gelden. Dergelijke stoffen en 
mengsels moeten derhalve ook als 
bestanddelen voor bemestingsproducten 
met CE-markering worden gereguleerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Bepaalde stoffen, mengsels en 
micro-organismen, gewoonlijk aangeduid 
als biostimulanten voor planten, zijn geen 
nutriënten als zodanig, maar stimuleren 
wel de voedingsprocessen van planten. 
Wanneer dergelijke producten als enige 
doel hebben het gebruik van nutriënten 
door de plant efficiënter te maken of de 
tolerantie voor abiotische stress of de 
kenmerken in verband met de kwaliteit van 
het gewas te verbeteren, hebben zij in 
wezen meer gemeen met 
bemestingsproducten dan met de meeste 
categorieën gewasbeschermingsmiddelen. 
Die producten moeten derhalve in 

(15) Bepaalde stoffen, mengsels en 
micro-organismen, gewoonlijk aangeduid 
als biostimulanten voor planten, zijn geen 
nutriënten als zodanig, maar stimuleren 
wel de voedingsprocessen van planten. 
Wanneer dergelijke producten als enige 
doel hebben het gebruik van nutriënten 
door de plant efficiënter te maken of de 
tolerantie voor abiotische stress, de 
kenmerken in verband met de kwaliteit van 
het gewas en de humificatie te verbeteren 
of de beschikbaarheid van gebonden 
nutriënten in de bodem te vergroten, 
hebben zij in wezen meer gemeen met 
bemestingsproducten dan met de meeste 
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aanmerking komen voor CE-markering op 
grond van deze verordening en uitgesloten 
worden van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad21. 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet 
daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

categorieën gewasbeschermingsmiddelen. 
Ze kunnen dus de werking van 
bemestingsproducten aanvullen, om de 
efficiëntie ervan te verbeteren en de 
vereiste hoeveelheden te verminderen. 
Deze producten verhogen niet alleen de 
productiecapaciteit maar kunnen 
daarnaast dienen ter ondersteuning van 
ecosysteemdiensten en zorgen ervoor dat 
gewassen beter bestand zijn tegen de 
effecten van de klimaatverandering. Die 
producten moeten derhalve in aanmerking 
komen voor CE-markering op grond van 
deze verordening en uitgesloten worden 
van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad21. 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 moet 
daarom dienovereenkomstig worden 
gewijzigd.

__________________ __________________

21 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1).

21 Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1).

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Voor micro-organismen 
moeten de bestanddelencategorieën 
worden uitgebreid of aangevuld om het 
innovatieve potentieel van de 
ontwikkeling en ontdekking van nieuwe 
microbiële biostimulanten voor gewassen 
te garanderen en te vergroten. Om 
innovatie te stimuleren en rechtszekerheid 
te scheppen voor producenten over de 
eisen waaraan moet worden voldaan om 



PE599.577v02-00 14/103 AD\1126399NL.docx

NL

nieuwe micro-organismen te registreren 
als bestanddeel van bemestingsproducten 
met CE-markering, moeten er duidelijke 
geharmoniseerde methoden voor de 
veiligheidsbeoordeling van nieuwe micro-
organismen worden vastgesteld. Meteen 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening moet worden aangevangen 
met de voorbereidende werkzaamheden 
voor het bepalen van deze 
veiligheidsbeoordelingsmethoden. De 
bevoegdheid om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen moet aan de 
Commissie worden overgedragen om 
zonder onnodige vertraging de 
voorschriften te bepalen waaraan 
producenten moeten voldoen bij het 
aantonen van de veiligheid van nieuwe 
micro-organismen teneinde die te 
registreren voor gebruik in 
bemestingsproducten met CE-markering. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Op producten met een of meer 
functies, waarvan er een onder 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 valt, moet
de controle van toepassing blijven die op 
die producten is afgestemd en waarin die 
verordening voorziet. Wanneer dergelijke 
producten ook de functie van 
bemestingsproduct hebben, zou het 
misleidend zijn als deze verordening in de 
CE-markering van die producten zou 
voorzien, aangezien het op de markt 
aanbieden van een 
gewasbeschermingsmiddel afhangt van een 
producttoelating die geldig is in de 
betrokken lidstaat. Dergelijke producten 
moeten derhalve van het toepassingsgebied 

(16) Producten die op de markt worden 
gebracht voor gebruik voor een of meer 
functies, waarvan er ten minste één onder 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 valt, 
worden aangemerkt als 
gewasbeschermingsmiddelen waarop de 
controle van toepassing blijft die op die 
producten is afgestemd en waarin die 
verordening voorziet. Wanneer dergelijke 
producten ook de functie van 
bemestingsproduct hebben, zou het 
misleidend zijn als deze verordening in de 
CE-markering van die producten zou 
voorzien, aangezien het op de markt 
aanbieden van een 
gewasbeschermingsmiddel afhangt van een 
producttoelating die geldig is in de 
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van deze verordening worden uitgesloten. betrokken lidstaat. Dergelijke producten 
moeten derhalve van het toepassingsgebied 
van deze verordening worden uitgesloten. 
Producten die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 
geregistreerde bestanddelen bevatten, 
kunnen een of meer bemestingsfuncties 
hebben en derhalve binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen.

Motivering

Met dit amendement wordt een cruciaal onderscheid gemaakt tussen producten en 
afzonderlijke bestanddelen, die vaak door elkaar worden gehaald. Dit onderscheid is 
essentieel om het juiste evenwicht te vinden tussen het duidelijk afbakenen van grenzen, de 
mogelijkheid van innovatie en voorkomen dat met de verordening inzake 
gewasbeschermingsmiddelen het gebruik van stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 voor andere doeleinden zijn geregistreerd wordt verhinderd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening mag geen 
beletsel vormen voor de toepassing van 
bestaande wetgeving van de Unie 
betreffende aspecten van de bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu waarop deze verordening geen 
betrekking heeft. Deze verordening moet 
derhalve van toepassing zijn behoudens 
Richtlijn 86/278/EEG van de Raad22, 
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad23, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad24, 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad25, 
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie26, Richtlijn 2000/29/EG van de 
Raad27, Verordening (EU) nr. 98/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad28 en 
Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad29.

(17) Deze verordening mag geen 
beletsel vormen voor de toepassing van 
bestaande wetgeving van de Unie 
betreffende aspecten van de bescherming 
van de gezondheid, de veiligheid en het 
milieu waarop deze verordening geen 
betrekking heeft. Deze verordening moet 
derhalve van toepassing zijn behoudens 
Richtlijn 86/278/EEG van de Raad22, 
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad22 bis, 
Richtlijn 2000/60/EG van de Raad22 ter,
Richtlijn 89/391/EEG van de Raad23, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad24, 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad25, 
Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie26, Richtlijn 2000/29/EG van de 
Raad27, Verordening (EU) nr. 98/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad28, 
Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
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Europees Parlement en de Raad29 en 
Verordening (EG) nr. 834/2007 van de 
Raad29 bis.

__________________ __________________

22 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende de bescherming 
van het milieu, in het bijzonder de bodem, 
bij het gebruik van zuiveringsslib in de 
landbouw (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6).

22 Richtlijn 86/278/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende de bescherming 
van het milieu, in het bijzonder de bodem, 
bij het gebruik van zuiveringsslib in de 
landbouw (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 6).

22 bis Richtlijn 91/676/EEG van de Raad 
van 12 december 1991 inzake de 
bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (PB L 375 van 
31.12.1991, blz. 1). 

22 ter Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2000 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 
22.12.2000, blz. 1). 

23 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk (PB L 183 van 
29.6.1989, blz. 1).

23 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 
12 juni 1989 betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter 
bevordering van de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid van de 
werknemers op het werk (PB L 183 van 
29.6.1989, blz. 1).

24 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) (PB L 396 van 
30.12.2006, blz. 1).

24 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) (PB L 396 van 
30.12.2006, blz. 1).

25 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, 
blz. 1).

25 Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels (PB L 353 van 31.12.2008, 
blz. 1).

26 Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in 

26 Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de 
Commissie van 19 december 2006 tot 
vaststelling van de maximumgehalten aan 
bepaalde verontreinigingen in 
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levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, 
blz. 5).

levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, 
blz. 5).

27 Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 
8 mei 2000 betreffende de beschermende 
maatregelen tegen het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van voor 
planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen (PB L 169 van 
10.7.2000, blz. 1).

27 Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 
8 mei 2000 betreffende de beschermende 
maatregelen tegen het binnenbrengen en de 
verspreiding in de Gemeenschap van voor 
planten en voor plantaardige producten 
schadelijke organismen (PB L 169 van 
10.7.2000, blz. 1).

28 Verordening (EU) nr. 98/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 over het op de markt 
brengen en het gebruik van precursoren 
voor explosieven (PB L 39 van 9.2.2013, 
blz. 1).

28 Verordening (EU) nr. 98/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 januari 2013 over het op de markt 
brengen en het gebruik van precursoren 
voor explosieven (PB L 39 van 9.2.2013, 
blz. 1).

29 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende de preventie 
en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

29 Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
22 oktober 2014 betreffende de preventie 
en beheersing van de introductie en 
verspreiding van invasieve uitheemse 
soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35).

29 bis Verordening (EG) nr. 834/2007 van 
de Raad van 28 juni 2007 inzake de 
biologische productie en de etikettering 
van biologische producten (PB L 189 van 
20.7.2007, blz. 1).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Bemestingsproducten die 
overeenkomstig deze verordening zijn 
voorzien van een CE-markering moeten 
op dezelfde manier behandeld worden en 
niet ten onrechte gediscrimineerd worden 
door regels die zijn vastgelegd in andere 
wetgeving van de Unie. Teneinde de 
motivatie aan te wakkeren om 
bemestingsproducten uit gerecycleerde en 
organische stoffen te gebruiken, moeten 
er technologisch neutrale regels worden 
toegepast om rechtszekerheid te bieden 
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aan producenten die investeren in de 
productie van innovatieve 
bemestingsproducten, en eerlijke 
concurrentie te garanderen tussen de 
verschillende categorieën 
bemestingsproducten. Mits 
bemestingsproducten die verwerkte 
dierlijke mest bevatten of daaruit bestaan 
agronomisch efficiënt genoeg zijn om te 
kunnen blijven voldoen aan de 
milieudoelstellingen van Richtlijn 
91/676/EEG1 bis en mits deze efficiëntie 
wordt gestaafd met technische 
documentatie die wordt gecontroleerd 
door de in deze verordening in het leven 
geroepen mechanismen, zou het dan ook 
ongegrond zijn om het gebruik van 
dergelijke bemestingsproducten te 
beperken tot onder de in Richtlijn 
91/676/EEG vastgestelde grenswaarden 
voor stikstofverbindingen uit dierlijke 
mest. Daarom moet Richtlijn 91/676/EEG 
worden gewijzigd om discriminatie van 
producten die verwerkte dierlijke mest 
bevatten of daaruit bestaan te voorkomen.

__________________

1 bis Richtlijn 91/676/EEG van de Raad 
van 12 december 1991 inzake de 
bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit 
agrarische bronnen (PB L 375 van 
31.12.1991, blz. 1).

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De traceerbaarheid van 
producten waarbij het risico bestaat van
organische verontreiniging door stoffen 
die afkomstig zijn uit bepaalde potentieel 
problematische (of als zodanig 
beschouwde) bronnen, moet worden 
gewaarborgd tot aan de bron van het 
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organische materiaal. Dit is noodzakelijk 
om a) het vertrouwen van de consument 
zeker te stellen en b) de schade te 
beperken indien zich lokaal 
verontreiniging voordoet. Op die manier 
kunnen de bedrijven in kaart worden 
gebracht die bemestingsproducten 
gebruiken met uit die bronnen afkomstige 
organische grondstoffen. Dit moet 
verplicht worden gesteld voor producten 
die materiaal bevatten dat afkomstig is 
van afvalstoffen of bijproducten die niet 
zijn onderworpen aan een procedé om 
organische verontreinigende stoffen, 
ziekteverwekkers en genetisch materiaal 
te vernietigen. Doel is om niet alleen de 
gezondheids- en milieurisico's te 
beperken, maar ook om het publiek gerust 
te stellen en de bedenkingen van 
landbouwers met betrekking tot 
ziekteverwekkers, organische 
verontreinigende stoffen en genetisch 
materiaal weg te nemen. Om 
grondeigenaren te beschermen tegen 
onopzettelijke verontreinigingen worden 
de lidstaten verzocht passende 
aansprakelijkheidsregelingen in te stellen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) Onbehandelde bijproducten 
van de veeteelt dienen niet onder deze 
verordening te vallen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Wanneer een bemestingsproduct (18) Wanneer een bemestingsproduct 
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met CE-markering een stof of mengsel in 
de zin van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bevat, moet de veiligheid van 
de samenstellende stoffen voor het 
beoogde gebruik worden bepaald door 
middel van registratie overeenkomstig die 
verordening. De informatievereisten 
moeten ervoor zorgen dat de veiligheid 
van het beoogde gebruik van het 
bemestingsproduct met CE-markering 
wordt aangetoond op een manier die 
vergelijkbaar is met die van andere 
regelgevingen betreffende producten 
bestemd voor gebruik op bouwland of 
akkerbouwgewassen, in het bijzonder de 
nationale wetgeving betreffende 
meststoffen van de lidstaten en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009. 
Wanneer de eigenlijke hoeveelheid die in 
de handel wordt gebracht minder dan tien 
ton per onderneming per jaar bedraagt, 
moeten de bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bepaalde informatievereisten 
voor de registratie van stoffen in 
hoeveelheden van tien tot honderd ton 
derhalve bij wijze van uitzondering een 
voorwaarde vormen voor het op grond 
van deze verordening aanbieden op de 
markt.

met CE-markering een stof of mengsel in 
de zin van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 bevat, moet de veiligheid van 
de samenstellende stoffen voor het 
beoogde gebruik worden bepaald door
middel van registratie overeenkomstig die 
verordening.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Digestaat hoeft op grond 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
weliswaar niet geregistreerd te worden, 
maar dit blijkt niet heel duidelijk uit de 
formulering van bijlage V bij die 
verordening. Daarom moet die bijlage 
worden herzien om de huidige praktijk 
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van tenuitvoerlegging te reguleren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Op het gebied van recycling van 
afvalstoffen wordt veelbelovende 
technische vooruitgang geboekt, 
bijvoorbeeld recycling van fosfor uit 
zuiveringsslib en de productie van 
bemestingsproducten op basis van dierlijke 
bijproducten, zoals biochar. Wanneer de 
productieprocessen wetenschappelijk zijn 
geanalyseerd en er op Unie-niveau 
procesvoorschriften zijn vastgesteld, 
moeten producten die dergelijke materialen
bevatten of eruit bestaan zonder onnodige 
vertraging toegang krijgen tot de interne 
markt. Daartoe moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ter bepaling van bredere of bijkomende 
categorieën bemestingsproducten met CE-
markering of bestanddelen die in 
aanmerking komen om voor de productie 
van die producten te worden gebruikt. 
Voor dierlijke bijproducten mogen de 
bestanddelencategorieën slechts worden 
uitgebreid of mogen er slechts 
bestanddelencategorieën worden 
toegevoegd indien een eindpunt in de 
productieketen is vastgesteld 
overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009, 
aangezien dierlijke bijproducten waarvoor 
geen eindpunt is vastgesteld in alle 
gevallen van het toepassingsgebied van 
deze verordening zijn uitgesloten.

(55) Op het gebied van recycling van 
afvalstoffen wordt veelbelovende 
technische vooruitgang geboekt, 
bijvoorbeeld recycling van fosfor uit
zuiveringsslib, met name struviet, de 
productie van bemestingsproducten op 
basis van dierlijke bijproducten, zoals 
biochar, en de nuttige toepassing van 
fosfor na verbranding, met name uit as 
verkregen producten. Wanneer de 
productieprocessen wetenschappelijk zijn 
geanalyseerd en er op Unie-niveau 
procesvoorschriften zijn vastgesteld, 
moeten producten die dergelijke materialen 
bevatten of eruit bestaan dan ook toegang 
krijgen tot de interne markt. Daartoe moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen ter bepaling van bredere of 
bijkomende categorieën 
bemestingsproducten met CE-markering of 
bestanddelen die in aanmerking komen om 
voor de productie van die producten te 
worden gebruikt. Met de eerste van die 
gedelegeerde handelingen moeten met 
name struviet, biochar en uit as verkregen 
producten worden toegevoegd aan de 
bestanddelencategorieën en deze 
handeling moet zo snel mogelijk worden 
vastgesteld na de inwerkingtreding van 
deze verordening. Voor dierlijke 
bijproducten mogen de 
bestanddelencategorieën slechts worden 
uitgebreid of mogen er slechts 
bestanddelencategorieën worden 
toegevoegd indien een eindpunt in de 
productieketen is vastgesteld 
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overeenkomstig de procedures van 
Verordening (EG) nr. 1069/2009, 
aangezien dierlijke bijproducten waarvoor 
geen eindpunt is vastgesteld in alle 
gevallen van het toepassingsgebied van 
deze verordening zijn uitgesloten. 

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55 bis) De bestaande 
productiemethoden waarbij andere 
industriële bijproducten of gerecycleerde 
producten als bestanddeel van een 
minerale meststof worden gebruikt, 
moeten door deze verordening worden 
gevrijwaard, teneinde hun bijdrage aan de 
circulaire economie in de Unie te 
handhaven en te bevorderen. Wanneer de 
productieprocessen wetenschappelijk zijn 
geanalyseerd en er op Unieniveau 
procesvoorschriften zijn vastgesteld, 
moeten dergelijke bestanddelen zonder 
onnodige vertraging in aanmerking 
kunnen komen als bestanddelen volgens 
de in deze verordening gestelde eisen. 
Daartoe moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen om uitgebreidere of 
aanvullende categorieën bestanddelen te 
bepalen die in aanmerking komen om 
voor de productie van die producten te 
worden gebruikt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Er moet worden bepaald 
dat het gebruik van producten die in het 
kader van wederzijdse erkenning 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
764/20081 bis in de handel zijn gebracht, 
toegestaan blijft.

__________________

1 bis Verordening (EG) nr. 764/2008 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
9 juli 2008 tot vaststelling van procedures 
voor de toepassing van bepaalde nationale 
technische voorschriften op goederen die 
in een andere lidstaat rechtmatig in de 
handel zijn gebracht, en tot intrekking 
van Beschikking nr. 3052/95/EG 
(PB L 218 van 13.8.2008, blz. 21).

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Richtlijn 2000/60/EG;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) Verordening (EG) nr. 834/2007 
inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en 
tot intrekking van Verordening (EEG) 
nr. 2092/91.

Motivering

Binnen het toepassingsgebied van de meststoffenverordening moet de biologische landbouw 
met zijn bijzondere kenmerken worden erkend.



PE599.577v02-00 24/103 AD\1126399NL.docx

NL

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "bemestingsproduct": een stof die 
of een mengsel, micro-organisme of elk 
ander materiaal dat, als zodanig of 
gemengd met een ander materiaal, wordt 
aangebracht of bestemd is om te worden 
aangebracht op planten of hun rizosfeer 
om de planten nutriënten te verschaffen 
of hun voedingsefficiëntie te verbeteren;

Schrappen

Motivering

Aangezien er twee verschillende productcategorieën bestaan, moeten er twee definities 
worden gegeven in plaats van één.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) "meststof": een stof die of een 
mengsel van stoffen dat bestemd is om de 
planten nutriënten te verschaffen;

Motivering

Aangezien er twee verschillende productcategorieën bestaan, moeten er twee definities 
worden gegeven in plaats van één.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) "product ter verbetering van de 
voedingsefficiëntie": een stof die of een 
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mengsel van stoffen, een micro-organisme 
of elk ander materiaal dat ter verbetering 
van hun voedingsefficiëntie wordt 
aangebracht op planten of hun rizosfeer;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) "primaire nutriënten": 
uitsluitend de elementen stikstof, fosfor en 
kalium;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies) "secundaire nutriënten": 
de elementen calcium, magnesium, 
natrium en zwavel;

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert 
gelijktijdig met de publicatie van deze 
verordening in het Publicatieblad van de 
Europese Unie een document met 
richtsnoeren waarin zij fabrikanten en 
markttoezichtautoriteiten duidelijkheid 
verschaft over hoe het etiket eruit dient te 
zien, geïllustreerd met voorbeelden. In 
deze richtsnoeren wordt ook het soort 
relevante informatie als bedoeld in bijlage 
III, deel I, punt 2, onder d), 
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gespecificeerd.

Motivering

Teneinde duidelijke informatie aan landbouwers te verstrekken en incorrecte toepassingen 
van meststoffen te voorkomen die negatieve gevolgen hebben voor het milieu, moet de 
Commissie in haar richtsnoeren concrete voorschriften en visuele aspecten van etiketten voor 
minerale meststoffen opnemen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 10 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bemestingsproductenblends, zoals 
in bijlage I beschreven in 
productfunctiecategorie 7, die een onder a) 
bedoelde meststof bevatten.

b) combinaties van 
productfunctiecategorieën, zoals in bijlage 
I beschreven in productfunctiecategorie 7, 
die een onder a) bedoelde meststof 
bevatten.

(Deze wijziging van 
"bemestingsproductenblends" in 
"combinaties van bemestingsproducten" is 
van toepassing op de hele tekst. Bij 
aanneming van dit amendement moet de 
wijziging in de hele tekst worden 
doorgevoerd.)

Motivering

De voorgestelde benaming van productfunctiecategorie 7, "bemestingsproductenblends", is 
verwarrend en stemt niet overeen met de reële situatie op de wereldwijde meststoffenmarkt, 
waar "meststoffenblends" worden verkregen door een droge vermenging van verschillende 
meststoffen, zonder dat er een chemische reactie plaatsvindt. Omwille van de duidelijkheid 
moet de benaming van productfunctiecategorie 7 in de hele verordening worden gewijzigd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bemestingsproduct met CE-
markering dat een handeling van nuttige 
toepassing heeft ondergaan en dat voldoet 

Wanneer een materiaal dat afval was een 
handeling van nuttige toepassing 
overeenkomstig deze verordening heeft 
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aan de eisen van deze verordening, wordt 
geacht te voldoen aan de voorwaarden van 
artikel 6, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG 
en wordt derhalve geacht niet langer afval 
te zijn.

ondergaan, en een conform product met 
CE-markering dit materiaal bevat of eruit 
bestaat, wordt dat materiaal geacht te 
voldoen aan de voorwaarden van artikel 6, 
lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG en wordt 
het derhalve geacht niet langer afval te zijn 
vanaf het moment waarop de EU-
conformiteitsverklaring wordt opgesteld.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen om deze aan de 
technische vooruitgang aan te passen en de 
toegang tot de interne markt en het vrije 
verkeer te vergemakkelijken voor nieuwe 
bemestingsproducten met CE-markering

1. De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen om deze aan de 
technische en wetenschappelijke
vooruitgang aan te passen, in het bijzonder 
voor wat betreft de productie van 
meststoffen van dierlijke bijproducten en 
producten die zijn verkregen uit de nuttige 
toepassing van afval, en de toegang tot de 
interne markt en het vrije verkeer te 
vergemakkelijken voor nieuwe 
bemestingsproducten met CE-markering.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) die momenteel door producenten 
worden gebruikt als bijproducten uit of 
nevenproducten van andere industriële 
en/of landbouwprocessen, of als 
gerecycleerde producten.
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Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk ... [één jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
stelt de Commissie overeenkomstig de 
eerste alinea een gedelegeerde handeling 
vast om de in bijlage II opgesomde 
bestanddelencategorieën voor de eerste 
keer te wijzigen, met name met het oog op 
de toevoeging van dierlijke bijproducten, 
struviet, uit as verkregen producten en 
biochar aan die bestanddelencategorieën. 
Bij de vaststelling van die gedelegeerde 
handeling besteedt de Commissie 
bijzondere aandacht aan de 
technologische vooruitgang die wordt 
geboekt bij de nuttige toepassing van 
nutriënten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam van het micro-organisme; a) de naam van het micro-organisme 
op stamniveau;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het taxonomische verband met 
soorten micro-organismen die voldoen aan 
de vereisten voor een gekwalificeerd 
vermoeden van veiligheid (Qualified 
Presumption of Safety) zoals bepaald door 
de Europese Autoriteit voor 

d) het taxonomische verband met 
soorten micro-organismen die voldoen aan 
de vereisten voor een gekwalificeerd 
vermoeden van veiligheid (Qualified 
Presumption of Safety) zoals bepaald door 
de Europese Autoriteit voor 
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voedselveiligheid; voedselveiligheid, of een verwijzing naar 
de verklaring van overeenstemming met 
de relevante geharmoniseerde normen 
voor de veiligheid van de gebruikte micro-
organismen, die in het Publicatieblad van 
de Europese Unie zijn bekendgemaakt, of 
de verklaring van overeenstemming met 
de vereisten voor de 
veiligheidsbeoordeling voor nieuwe 
micro-organismen, zoals aangenomen 
door de Commissie, indien dergelijke 
geharmoniseerde normen niet 
voorhanden zijn;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Met het oog op de toepassing van 
lid 2 is de Commissie bevoegd om in 
overeenstemming met artikel 43 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met betrekking tot de vaststelling van 
voorschriften voor de 
veiligheidsbeoordeling van nieuwe micro-
organismen. De eerste van die 
gedelegeerde handelingen wordt uiterlijk 
... [één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening] 
vastgesteld.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is ook bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen in het licht van 
nieuwe wetenschappelijke gegevens. De 
Commissie gebruikt deze bevoegdheid 

4. De Commissie is ook bevoegd om 
overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de bijlagen I 
tot en met IV te wijzigen, na bestudering
van nieuwe wetenschappelijke gegevens. 
De Commissie gebruikt deze bevoegdheid 
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wanneer op basis van een risicobeoordeling 
blijkt dat een wijziging nodig is om ervoor 
te zorgen dat bemestingsproducten met 
CE-markering die aan de eisen van deze 
verordening voldoen in gewone 
gebruiksomstandigheden geen 
onaanvaardbaar risico voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten, de 
veiligheid of het milieu inhouden.

wanneer op basis van een risicobeoordeling 
blijkt dat een wijziging nodig is om ervoor 
te zorgen dat bemestingsproducten met 
CE-markering die aan de eisen van deze 
verordening voldoen bij juist gebruik geen 
onaanvaardbaar risico voor de gezondheid 
van mensen, dieren of planten, de 
veiligheid of het milieu inhouden.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor de toepassing van 
bestanddelencategorie 10 wordt aan de 
Commissie de bevoegdheid overgedragen 
om overeenkomstig artikel 43 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
ter bepaling van de vereisten inzake de 
norm voor de biologische-
afbreekbaarheidscriteria en de 
ontwikkeling van een passende 
testmethode voor biologische 
afbreekbaarheid. Deze vereisten en 
testmethode worden aan de hand van de 
nieuwste wetenschappelijke gegevens 
geëvalueerd en worden vastgesteld met 
ingang van ... [vijf jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening].

Motivering

Dit amendement betreft een gedelegeerde handeling waarmee een norm voor biologische 
afbreekbaarheid moet worden vastgesteld, evenals een testmethode voor meststoffen met 
gereguleerde afgifte. Dit punt wordt ook aangehaald in een gerelateerd amendement met 
betrekking tot bestanddelencategorie 10 in bijlage II.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de kenmerken in verband met de 
kwaliteit van het gewas.

c) de kwaliteit van het gewas.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) humificatie;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 3 – punt 34 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de beschikbaarheid van gebonden 
nutriënten in de bodem en de rizosfeer 
vergroten.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 bis

Wijziging van Verordening (EG) nr. 
1907/2006

In bijlage V wordt punt 12 vervangen 
door:

"12. Compost, biogas en digestaat."
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten belemmeren niet dat producten 
die vóór [Publications office, please insert 
the date of application of this Regulation] 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2003/2003 in de handel zijn gebracht als 
meststoffen met de aanduiding "EG-
meststof", op de markt worden 
aangeboden. Hoofdstuk 5 is echter mutatis 
mutandis op die producten van toepassing.

De lidstaten belemmeren niet dat producten 
die vóór [Publications office, please insert 
the date: twelve months after the date of 
application of this Regulation] 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
2003/2003 in de handel zijn gebracht als 
meststoffen met de aanduiding "EG-
meststof", op de markt worden 
aangeboden. Hoofdstuk 5 is echter mutatis 
mutandis op die producten van toepassing.

Motivering

De in artikel 48 voorgestelde termijn voor de overgangsperiode lijkt niet haalbaar. Een 
termijn van twaalf maanden na de toepassingsdatum is realistischer.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – letter C – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C. Anorganische meststof C. Minerale meststof

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet de wijziging in de hele 
tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – letter C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C bis. Meststof met laag koolstofgehalte

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Bij aanneming van dit 
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amendement moet de wijziging in de hele 
tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingrediënten waarvoor een aanvraag voor 
goedkeuring of hernieuwde goedkeuring 
is ingediend overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1107/2009, maar die niet zijn 
opgenomen in Uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 540/2011, worden niet gebruikt 
in bemestingsproducten indien zij daarin 
niet zijn opgenomen op grond van artikel 
1, punt 4, van Verordening (EG) nr. 
1107/2009.

Motivering

Wanneer de goedkeuring van bestanddelen krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 om 
veiligheidsredenen is geweigerd, is het niet gepast om het gebruik ervan in 
bemestingsproducten toe te staan.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- koolstof (C) en - organische koolstof (Corg) en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
uitzondering van materiaal dat is 
gefossiliseerd of ingebed in geologische 

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
uitzondering van materiaal dat is 
gefossiliseerd of ingebed in geologische 
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formaties. formaties, met uitzondering van 
leonardiet, ligniet en turf.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A II – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste één van de 
volgende aangegeven primaire nutriënten 
in hoeveelheden die ten minste gelijk zijn 
aan de vermelde minimumwaarden:

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A II – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal stikstof (N), - 1 massaprocent totaal stikstof (N),

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A II – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

- 1 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 A II – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het product meer dan 
één nutriënt bevat, moeten deze 
nutriënten ten minste bestaan uit 
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onderstaande minimumhoeveelheden:

– 1 massaprocent totaal stikstof (N),

– 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 1 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

waarbij het totale nutriëntengehalte 
minimaal 4 procent bedraagt.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
uitzondering van materiaal dat is 
gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties.

van uitsluitend biologische oorsprong, met 
uitzondering van materiaal dat is 
gefossiliseerd of ingebed in geologische 
formaties, met uitzondering van 
leonardiet, ligniet en turf.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B I – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal
fosforpentoxide (P2O5), of

- 1 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar
fosforpentoxide (P2O5), of

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B I – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer het product meer dan 
één nutriënt bevat, moeten deze 
nutriënten ten minste bestaan uit 
onderstaande minimumhoeveelheden:

– 1 massaprocent totaal stikstof (N),

– 1 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 1 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

waarbij het totale nutriëntengehalte 
minimaal 4 procent bedraagt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B I – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke eenheid van het 
bemestingsproduct met CE-markering 
bevat het organisch materiaal en de
nutriënten in de aangegeven gehaltes.

4. Elke eenheid van het 
bemestingsproduct met CE-markering 
bevat organisch koolstof en alle nutriënten 
in de aangegeven gehaltes. Onder 
"eenheid" wordt verstaan: een onderdeel 
van het product, zoals korrels, pellets, enz.

Motivering

Het is onmogelijk om voor elke eenheid van een product exacte gehaltes van de daarin 
aanwezige stoffen te garanderen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B II – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal stikstof (N), 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering als 
organische stikstof (N), of

- 1 massaprocent totaal stikstof (N), 
waarvan 0,5 massaprocent van het 
bemestingsproduct met CE-markering als 
organische stikstof (N), of
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B II – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal
fosforpentoxide (P2O5), of

- 1 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar
fosforpentoxide (P2O5), of

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B II – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 2 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

- 1 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O).

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B II – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

2 bis. Wanneer het product meer dan 
één nutriënt bevat, moeten deze 
nutriënten ten minste bestaan uit 
onderstaande minimumhoeveelheden:

– 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

– 1,5 massaprocent totaal 
fosforpentoxide (P2O5),

– 1,5 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O),
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waarbij het totale nutriëntengehalte 
minimaal 4 procent bedraagt.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 B II – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het gehalte organische koolstof (C) 
in het bemestingsproduct met CE-
markering is ten minste 3 massaprocent.

3. Het gehalte organische koolstof (C) 
in het bemestingsproduct met CE-
markering is ten minste 1 massaprocent.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een anorganische meststof is een meststof 
anders dan een organische of organisch-
minerale meststof.

Een minerale meststof is een meststof die 
nutriënten in minerale vorm of tot 
minerale vorm verwerkte nutriënten van 
dierlijke of plantaardige oorsprong bevat.
Calciumcyaanamide, ureum en de 
condensatie- en associatieproducten ervan 
worden beschouwd als producten die 
nutriënten in minerale vorm bevatten. Het 
gehalte organische koolstof (Corg) in het 
bemestingsproduct met CE-markering 
bedraagt niet meer dan 1 massaprocent. 
Koolstof afkomstig van coatings en 
technische agentia wordt volgens 
afspraak niet meegeteld in dat gehalte.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fosforhoudende meststoffen moeten aan 
ten minste een van de volgende minimale 
oplosbaarheidsniveaus voldoen om 
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beschikbaar te zijn voor planten; anders 
mogen zij niet als fosforhoudende 
meststof worden aangemerkt:

– oplosbaarheid in water: minimaal 
40 % van het totale gehalte P, of

– oplosbaarheid in neutraal 
ammoniumcitraat: minimaal 75 % van 
het totale gehalte P, of

– oplosbaarheid in mierenzuur 
(alleen voor zacht natuurfosfaat): 
minimaal 55 % van het totale gehalte P.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totaal aan te geven stikstofgehalte is 
de som van ammoniumstikstof, 
nitraatstikstof, ureumstikstof, stikstof uit 
methyleenureum, 
isobutylideendiureumstikstof en 
crotonylideendiureumstikstof. Het aan te 
geven fosforgehalte komt overeen met het 
fosfor in fosfaatvorm. Hieraan kunnen 
overeenkomstig artikel 42, lid 1, na een 
wetenschappelijk onderzoek nieuwe 
vormen worden toegevoegd.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a i – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet meer 
dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vaste 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet meer 
dan één primaire of secundaire nutriënt. 
Enkelvoudige vaste minerale primaire 
nutriënten kunnen ook secundaire 
nutriënten bevatten.
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Motivering

Volgens de definitie in het Commissievoorstel zou CAN-27 met S onderdeel gaan vormen van 
de productfunctiecategorie 1 C) I) a) ii): samengestelde vaste anorganische 
macronutriëntenmeststof". Dit druist in tegen de gangbare praktijk en is uit agronomisch 
oogpunt onjuist. Dit gaat tevens in tegen de opvattingen in wetenschappelijke, technische en 
landbouwkringen.�

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a i – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
volgende aangegeven nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat meer dan één van de 
aangegeven primaire nutriënten in 
hoeveelheden die ten minste gelijk zijn aan 
de vermelde minimumwaarden:

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a i – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 12 massaprocent totaal
fosforpentoxide (P2O5),

- 12 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar
fosforpentoxide (P2O5),

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 3 massaprocent totaal - 5 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar
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fosforpentoxide (P2O5), fosforpentoxide (P2O5),

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

- 5 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O),

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– en kan een of meer secundaire 
nutriënten bevatten in hoeveelheden die 
ten minste gelijk zijn aan de vermelde 
minimumwaarden:

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

- 2 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

- 2 massaprocent totaal calciumoxide 
(CaO),

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a ii – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

- 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een enkelvoudige vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet meer 
dan één nutriënt.

1. Een enkelvoudige vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van niet meer 
dan één primaire of secundaire nutriënt. 
Enkelvoudige vloeibare minerale primaire 
nutriënten kunnen ook secundaire 
nutriënten bevatten.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de volgende
aangegeven nutriënten in een hoeveelheid 
die ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:

2. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat één van de aangegeven 
primaire nutriënten in een hoeveelheid die 
ten minste gelijk is aan de vermelde 
minimumwaarde:
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 5 massaprocent totaal
fosforpentoxide (P2O5),

- 5 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar
fosforpentoxide (P2O5),

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- en kan een of meer secundaire 
nutriënten bevatten in hoeveelheden die 
ten minste gelijk zijn aan de vermelde 
minimumwaarden:

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

- 5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3),

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b i – lid 2 – streepje 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1 massaprocent totaal natriumoxide 
(Na2O).

- tussen de 0,5 en 5 massaprocent 
totaal natriumoxide (Na2O).

Motivering

De primaire nutriënten N, P2O5 en K2O zijn de voornaamste elementen die noodzakelijk zijn 
voor een efficiënte plantengroei, terwijl de secundaire nutriënten MgO, CaO, SO3 en Na2O de 
functies van primaire elementen slechts ondersteunen. De opheffing van het onderscheid 
tussen de twee nutriëntengroepen zou verwarrend zijn voor landbouwers. Formules voor 
samengestelde vaste macronutriëntenmeststoffen bestaan daarom uit meer dan één primaire 
nutriënt en kunnen een of meer secundaire nutriënten bevatten. In de etiketteringsbepalingen 
is indirect rekening gehouden met het onderscheid tussen primaire en secundaire nutriënten 
door voor te schrijven dat de informatie over primaire nutriënten het eerst moet worden 
vermeld.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een samengestelde vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één nutriënt.

1. Een samengestelde vloeibare 
anorganische macronutriëntenmeststof 
heeft een aangegeven gehalte van meer dan 
één primaire nutriënt.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal stikstof 
(N),

- 3 massaprocent totaal stikstof (N), 
of

Motivering

Minerale meststoffen, en dan vooral samengestelde vloeibare minerale 
macronutriëntenmeststoffen, moeten een minimumgehalte aan nutriënten bevatten om 
agronomisch efficiënt te zijn en landbouwers te helpen om de gewasopbrengsten te verhogen. 
Bemestingsproducten met een zeer laag gehalte aan nutriënten zouden niet efficiënt zijn. 
Landbouwers zouden grote hoeveelheden product moeten aanbrengen om in de 
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gewasbehoeften te voorzien, waardoor het vervoer, de opslag en het aanbrengen duurder en 
minder hulpbronnenefficiënt zouden zijn.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal
fosforpentoxide (P2O5),

- 1,5 massaprocent in neutraal 
ammoniumcitraat en water oplosbaar 
fosforpentoxide (P2O5),

Motivering

"Totaal" is uit agronomisch oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en 
bij weinig neerslag. De voor planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en 
water.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1,5 massaprocent totaal 
kaliumoxide (K2O),

- 3 massaprocent totaal kaliumoxide 
(K2O), of

Motivering

Minerale meststoffen, en dan vooral samengestelde vloeibare minerale 
macronutriëntenmeststoffen, moeten een minimumgehalte aan nutriënten bevatten om 
agronomisch efficiënt te zijn en landbouwers te helpen om de gewasopbrengsten te verhogen. 
Bemestingsproducten met een zeer laag gehalte aan nutriënten zouden niet efficiënt zijn. 
Landbouwers zouden grote hoeveelheden product moeten aanbrengen om in de 
gewasbehoeften te voorzien, waardoor het vervoer, de opslag en het aanbrengen duurder en 
minder hulpbronnenefficiënt zouden zijn.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 0,75 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO),

- 1,5 massaprocent totaal 
magnesiumoxide (MgO), of

Motivering

Minerale meststoffen, en dan vooral samengestelde vloeibare minerale 
macronutriëntenmeststoffen, moeten een minimumgehalte aan nutriënten bevatten om 
agronomisch efficiënt te zijn en landbouwers te helpen om de gewasopbrengsten te verhogen. 
Bemestingsproducten met een zeer laag gehalte aan nutriënten zouden niet efficiënt zijn. 
Landbouwers zouden grote hoeveelheden product moeten aanbrengen om in de 
gewasbehoeften te voorzien, waardoor het vervoer, de opslag en het aanbrengen duurder en 
minder hulpbronnenefficiënt zouden zijn.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 0,75 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO),

- 1,5 massaprocent totaal 
calciumoxide (CaO), of

Motivering

Minerale meststoffen, en dan vooral samengestelde vloeibare minerale 
macronutriëntenmeststoffen, moeten een minimumgehalte aan nutriënten bevatten om 
agronomisch efficiënt te zijn en landbouwers te helpen om de gewasopbrengsten te verhogen. 
Bemestingsproducten met een zeer laag gehalte aan nutriënten zouden niet efficiënt zijn. 
Landbouwers zouden grote hoeveelheden product moeten aanbrengen om in de 
gewasbehoeften te voorzien, waardoor het vervoer, de opslag en het aanbrengen duurder en 
minder hulpbronnenefficiënt zouden zijn.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 1 C I b ii – lid 2 – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 0,75 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of

- 1,5 massaprocent totaal 
zwaveltrioxide (SO3), of
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Motivering

Minerale meststoffen, en dan vooral samengestelde vloeibare minerale 
macronutriëntenmeststoffen, moeten een minimumgehalte aan nutriënten bevatten om 
agronomisch efficiënt te zijn en landbouwers te helpen om de gewasopbrengsten te verhogen. 
Bemestingsproducten met een zeer laag gehalte aan nutriënten zouden niet efficiënt zijn. 
Landbouwers zouden grote hoeveelheden product moeten aanbrengen om in de 
gewasbehoeften te voorzien, waardoor het vervoer, de opslag en het aanbrengen duurder en 
minder hulpbronnenefficiënt zouden zijn.

Amendement 89

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 ander bemestingsproduct met 
CE-markering dan de producten die in 
productfunctiecategorie 1 A), 
productfunctiecategorie 1 B), 
productfunctiecategorie 1 C) of 
productfunctiecategorie 7 vallen, worden 
aangeduid als meststof met laag 
koolstofgehalte als het meer dan 1 % 
organische koolstof (Corg) bevat en 
maximaal 7,5 %” 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 van vast/vloeibaar, 
enkelvoudig/samengesteld en 
macronutriënt/micronutriënt voor 
meststoffen uit 
productfunctiecategorie 1 C) gelden voor 
de doeleinden van deze categorie.

4. Producten uit 
productfunctiecategorie 1 C bis) die 
worden verkocht voldoen aan de in bijlage 
I uiteengezette contaminantenwaarden 
voor organische of organisch-minerale 
meststoffen in alle gevallen waarin 
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productfunctiecategorie 1 C) geen 
grenswaarden bevat voor die 
contaminanten.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een kalkmeststof is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om de zuurtegraad van de 
bodem te corrigeren en oxiden, 
hydroxiden, carbonaten of silicaten van de 
nutriënten calcium (Ca) of magnesium 
(Mg) bevat.

1. Een kalkmeststof is een product
met CE-markering dat is bedoeld om de 
zuurtegraad van de bodem te corrigeren en 
oxiden, hydroxiden, carbonaten of silicaten 
van de nutriënten calcium (Ca) of 
magnesium (Mg) bevat.

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen producten die de voedingsefficiëntie van 
meststoffen verhogen en meststoffen zelf (die nutriënten toevoegen). Dit amendement is van 
toepassing op alle onder deze verordening vallende producten die ten doel hebben de 
voedingsefficiëntie van planten te verbeteren.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bodemverbeteraar is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om aan de bodem te worden
toegevoegd teneinde de fysische of 
chemische eigenschappen, de structuur of
de biologische activiteit daarvan in stand 
te houden, te verbeteren of te beschermen.

Een bodemverbeteraar is een materiaal 
(met inbegrip van mulch) dat in situ aan 
de bodem wordt toegevoegd, in eerste 
instantie om de fysische eigenschappen in 
stand te houden of te verbeteren, en dat de 
chemische en/of biologische 
eigenschappen of activiteit van die bodem 
kan verbeteren. 

Motivering

Bodemverbeteraars worden ook op de bodem aangebracht (bijvoorbeeld in het geval van 
mulches) om verdamping te voorkomen, de hoeveelheid onkruid terug te dringen en de 
biologische activiteit in de ondergrond te versterken. Deze bodemverbeteraars vallen niet 
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onder de verordening als de definitie niet wordt gewijzigd.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bemestingsproduct met CE-markering 
bevat ten minste 15 % materiaal van 
biologische oorsprong.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 A – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een organische bodemverbeteraar 
bestaat geheel uit materiaal van uitsluitend 
biologische oorsprong, met uitzondering 
van materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties.

1. Een organische bodemverbeteraar 
bestaat geheel uit materiaal van uitsluitend 
biologische oorsprong, met uitzondering 
van materiaal dat is gefossiliseerd of 
ingebed in geologische formaties, met 
uitzondering van leonardiet, ligniet en 
turf.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 A – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bemestingsproduct met CE-
markering mogen geen contaminanten 
voorkomen in grotere dan de volgende 
hoeveelheden:

2. In de organische 
bodemverbeteraar met CE-markering 
mogen geen contaminanten voorkomen in 
grotere dan de volgende hoeveelheden:

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen producten die de voedingsefficiëntie 
verbeteren (toevoeging van kalk) en producten die nutriënten toevoegen (meststoffen).
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Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 A – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste 40 % droge 
stof.

4. Het bemestingsproduct met CE-
markering bevat ten minste 20 % droge 
stof.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 3 B – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een biologisch afbreekbare 
mulchfolie is een polymeerfolie die 
voldoet aan de voorschriften van de 
punten 2 bis en 3 van 
bestanddelencategorie 10 in bijlage II en 
is bedoeld om in situ op de bodem te 
worden aangebracht om de structuur 
ervan te beschermen, de groei van 
onkruid tegen te gaan, het vochtverlies in 
de bodem te beperken of erosie te 
voorkomen.

Motivering

Met dit amendement wordt de subcategorie mulchfolies ingevoerd die uit biologisch 
afbreekbare polymeren zijn vervaardigd en ten doel hebben de structuur van de bodem te 
beschermen, de groei van onkruid tegen te gaan, het vochtverlies in de bodem te beperken of 
erosie te voorkomen.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 4 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem, bedoeld om als 
substraat voor wortelvorming te dienen.

1. Een groeimedium is een materiaal, 
anders dan bodem in situ, waarin planten 
en paddenstoelen worden geteeld.
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Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een agronomisch toevoegingsmiddel is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om aan een product dat planten 
van nutriënten voorziet te worden 
toegevoegd, teneinde de afgiftepatronen
van de nutriënten in dat product te 
verbeteren.

Een agronomisch toevoegingsmiddel is een 
bemestingsproduct met CE-markering dat 
is bedoeld om aan een product te worden 
toegevoegd, een bewezen effect heeft op 
de omzetting en/of de beschikbaarheid 
voor planten van verschillende vormen 
minerale of gemineraliseerde nutriënten, 
of om aan de bodem te worden toegevoegd
teneinde de opname van nutriënten door 
planten te verbeteren of het verlies van 
nutriënten te beperken.

Motivering

Agronomische toevoegingsmiddelen dragen ertoe bij dat de voeding van gewassen steeds 
efficiënter wordt en dat de milieueffecten van bemesting tot een minimum worden beperkt. De 
definitie in bijlage I, deel II, productfunctiecategorie 5, moet worden verbeterd om beter aan 
te sluiten bij de producten die momenteel in de handel zijn en eventuele innovatieve producten 
in de toekomst.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 A – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke stof in deze categorie moet 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 zijn geregistreerd36, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

Elke stof in deze categorie moet 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 zijn geregistreerd36, tenzij de 
stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in artikel 6 van die 
verordening of bijlage IV of V bij die 
verordening.

__________________ __________________

36 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 

36 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
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toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 A – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 A – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.
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Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 A – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening.

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 B – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De stof moet overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
geregistreerd37, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

2. De stof moet overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
geregistreerd37, tenzij de stof expliciet 
onder een van de vrijstellingen van de 
registratieplicht valt waarin is voorzien in 
artikel 6 van die verordening of in bijlage 
IV of bijlage V bij die verordening.

__________________ __________________

37 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

37 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.
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Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 B – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 B – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 B – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 

Schrappen
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van bijlage V bij die verordening.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 C – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De stof moet overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
geregistreerd38, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

2. De stof moet overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
geregistreerd38, tenzij de stof expliciet 
onder een van de vrijstellingen van de 
registratieplicht valt waarin is voorzien in 
artikel 6 van die verordening of in bijlage 
IV of bijlage V bij die verordening.

__________________ __________________

38 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

38 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 C – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 C – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 5 C – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening.

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.
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Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) humificatie

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de beschikbaarheid van gebonden 
nutriënten in de bodem en de rizosfeer.

Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De biostimulant voor planten moet 
de op het etiket aangegeven effecten 
hebben op de eveneens op het etiket 
vermelde gewassen.

3. De biostimulant voor planten moet 
de op het etiket aangegeven effecten 
hebben op de eveneens op het etiket 
vermelde gewassen. Indien de 
biostimulant voor planten een of meer 
ingrediënten bevat die zijn goedgekeurd 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1107/2009, omvat de bij de 
conformiteitsbeoordeling te verschaffen 
informatie overtuigend empirisch bewijs 
van het effect van de biostimulant, 
rekening houdend met relevante 
parameters, zoals de relatieve concentratie 
van de bestanddelen, dosering, duur, het 
groeistadium van de planten, 
doelgewassen, enz.

Motivering

Hoewel in het kader van de conformiteitsbeoordelingsprocedure in alle gevallen naar 
empirisch bewijs moet worden gezocht voor het beweerde effect van de biostimulant, verdient 
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het aanbeveling om specifiek te wijzen op het belang ervan in het geval van producten met 
bestanddelen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 zijn geregistreerd, om te 
voorkomen dat wordt getracht de vereiste vergunning als gewasbeschermingsmiddel te 
omzeilen. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat de aanwezigheid van dergelijke 
bestanddelen de erkenning als legitieme biostimulant in de weg staat.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 A – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een microbiële biostimulant voor 
planten bestaat uitsluitend uit een micro-
organisme of een consortium van micro-
organismen zoals bedoeld in 
bestanddelencategorie 7 in bijlage II.

1. Een microbiële biostimulant voor 
planten bestaat uit:

(a) een micro-organisme of een 
consortium van micro-organismen zoals 
bedoeld in bestanddelencategorie 7 in 
bijlage II;

(b) andere micro-organismen of een 
ander consortium van micro-organismen 
dan die bedoeld onder a). Ze kunnen als 
bestanddelencategorieën worden gebruikt 
voor zover zij aan de in 
bestanddelencategorie 7 van bijlage II 
vastgestelde vereisten voldoen.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 A – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bemestingsproduct met CE-
markering mogen geen contaminanten 
voorkomen in grotere dan de volgende 
hoeveelheden:

2. In de kalkmeststof met CE-
markering mogen geen contaminanten 
voorkomen in grotere dan de volgende 
hoeveelheden:

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen producten die de voedingsefficiëntie 
verbeteren (toevoeging van kalk) en producten die nutriënten toevoegen (meststoffen).
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Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 A – lid 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

moet de biostimulant voor planten een pH 
van 4 of hoger hebben.

Schrappen

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 6 B II – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het bemestingsproduct met CE-
markering mogen geen contaminanten 
voorkomen in grotere dan de volgende 
hoeveelheden:

2. In de kalkmeststof met CE-
markering mogen geen contaminanten 
voorkomen in grotere dan de volgende 
hoeveelheden:

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen producten die de voedingsefficiëntie 
verbeteren (toevoeging van kalk) en producten die nutriënten toevoegen (meststoffen).

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 7 – lid 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 en de blend mag 
geen nadelig effect hebben op de 
gezondheid van mensen, dieren of 
planten, op de veiligheid of op het milieu, 
onder redelijkerwijs te verwachten 
omstandigheden bij de opslag of het 
gebruik van de bemestingsproductenblend 
met CE-markering.
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Motivering

Het doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat bij het blenden de functie van het 
product zorgvuldig wordt behouden.

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 7 – lid 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– op een wijze die een nadelig effect 
heeft op de gezondheid van mensen, 
dieren of planten, op de veiligheid of op 
het milieu, onder redelijkerwijs te 
verwachten omstandigheden bij de opslag 
of het gebruik van de 
bemestingsproductenblend met CE-
markering, of

Schrappen

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – productfunctiecategorie 7 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– op enige andere significante wijze. Schrappen

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijproducten in de zin van Richtlijn 
2008/98/EEG,

(b) bijproducten in de zin van Richtlijn 
2008/98/EEG, met uitzondering van 
bijproducten die geregistreerd zijn 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, anders 
dan die vallen onder de in punt 5 van 
bijlage V van die verordening vastgelegde 
vrijstellingen van de registratieplicht,
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Motivering

Het is de bedoeling om hetzelfde veiligheidsniveau te garanderen voor producten en 
bijproducten en het tegelijkertijd mogelijk te maken de op de markt beschikbare bijproducten 
te gebruiken.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) polymeren, of (e) polymeren, met uitzondering van 
polymeren die worden gebruikt in 
groeimedia die niet in aanraking komen 
met de bodem, of

Motivering

Het voorstel moet uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid dat groeimedia die niet in contact 
komen met de bodem polymeren gebruiken als bindmiddel. Deze polymeren vormen geen 
risico voor de gezondheid van mens, dier of plant, of voor het milieu.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle stoffen die, als zodanig of in een 
mengsel, in het bemestingsproduct met 
CE-markering zijn verwerkt, moeten
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 zijn geregistreerd, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

Tenzij het gaat om stoffen die expliciet 
vallen onder de vrijstellingen van de 
registratieplicht waarin is voorzien in 
artikel 6 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 of in bijlage IV of V bij die 
verordening, moeten alle stoffen die, als 
zodanig of in een mengsel, in het 
bemestingsproduct met CE-markering zijn 
verwerkt, overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 zijn geregistreerd, 
waarbij het registratiedossier het volgende 
moet bevatten:
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Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 1 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening.

Schrappen
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Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die geen 
andere bewerking hebben ondergaan dan
snijden, fijnmaken, centrifugeren, persen, 
drogen, vriesdrogen of extraheren met 
water.

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag planten, delen van planten 
of plantenextracten bevatten die slechts 
een fysieke of mechanische bewerking 
hebben ondergaan zoals snijden, 
fijnmaken, centrifugeren, zeven, malen,
persen, drogen, vriesdrogen, granuleren, 
hakken, bufferen, extruderen, behandelen 
door bevriezing, zuiveren door verhitting
of extraheren met water.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag compost bevatten die is 
verkregen uit aerobe compostering van 
uitsluitend een of meer van de volgende 
uitgangsmaterialen:

1. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag compost en al dan niet 
vloeibare extracten van compost bevatten 
die zijn verkregen uit aerobe compostering 
van uitsluitend een of meer van de 
volgende uitgangsmaterialen en de daarop 
volgende vermenigvuldiging van de 
daarin van nature voorkomende 
microben:

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) dierlijke bijproducten van de 
categorieën 2 en 3 overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1069/2009;

(b) van dierlijke bijproducten afgeleide 
producten als bedoeld in artikel 32 van
Verordening (EG) nr. 1069/2009 waarvoor 
het eindpunt in de productieketen is 
vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van 
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die verordening;

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering garandeert niet dat in open lucht verkregen 
compost uit dierlijke bijproducten van categorieën 2 en 3, in afwijking van Verordening (EG) 
nr. 1069/2009, zal worden beschouwd als meststoffen en groeimedia en dus in 
overeenstemming zal zijn met de toekomstige verordening. Deze compost moet worden 
beschouwd als meststoffen en groeimedia op basis van een controlesysteem en een 
gevalideerde methode waardoor temperatuurstijgingen kunnen worden beheerst en de 
hygiënecriteria kunnen worden gecontroleerd, zodat deze producten in de bodem kunnen 
worden teruggeplaatst.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) levende of dode organismen of delen 
daarvan, onbewerkt of enkel bewerkt met 
de hand, met mechanische hulpmiddelen of 
met behulp van de zwaartekracht, door 
oplossing in water, door flotatie, door 
extractie met water, door stoomdistillatie, 
of door verhitting uitsluitend om water te 
onttrekken, of die met enig hulpmiddel aan 
de lucht zijn onttrokken, met uitzondering 
van

(c) levende of dode organismen of delen 
daarvan, onbewerkt of enkel bewerkt met 
de hand, met mechanische hulpmiddelen of 
met behulp van de zwaartekracht, door 
oplossing in water, door flotatie, door 
extractie met water, door stoomdistillatie, 
of door verhitting uitsluitend om water te 
onttrekken, of die met enig hulpmiddel aan 
de lucht zijn onttrokken, voedsel- en 
voederresiduen die geen verontreinigende 
stoffen bevatten en niet geschikt zijn voor 
consumptie, en afval van aanplantingen 
dat gebruikt wordt voor agrobrandstoffen 
en geen verontreinigende stoffen bevat,
met uitzondering van

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter d – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd40, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd40, tenzij de stof 
expliciet onder een van de vrijstellingen 
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bevatten: van de registratieplicht valt waarin is 
voorzien in artikel 6 van die verordening 
of in bijlage IV of bijlage V bij die 
verordening.

__________________ __________________

40 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

40 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter d – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter d – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een chemischeveiligheidsrapport Schrappen
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overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter d – punt 1 – streepje 2 –
alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening, en

Schrappen

– het totale gehalte aan alle 
toevoegingsmiddelen niet meer bedraagt 
dan 5 % van het totale gewicht van het 
uitgangsmateriaal; of

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Onbewerkte en mechanisch 
bewerkte residuen van de 
levensmiddelenindustrie, met uitzondering 
van residuen van industrieën die dierlijke 
bijproducten gebruiken overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1069/2009.
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Motivering

Momenteel valt industrieel slib niet onder de uitgangsmaterialen in de 
bestanddelencategorieën 3 en 5. Er wordt niet duidelijk omschreven wat onder industrieel 
slib wordt verstaan. Veel slib van de agrovoedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de 
verwerking van fruit, de bereiding van zuivel/kaas, enzovoort) is volledig biologisch en 
schoon, en als zodanig veilig en geschikt als uitgangsmateriaal voor compostering en 
digestaatverwerking.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) materialen overeenkomstig 
bestanddelencategorieën 2, 3, 4, 5, 6 en 
11.

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- waar alleen de in punt 1 hierboven 
bedoelde uitgangsmaterialen worden 
verwerkt, en

- waarbij productlijnen voor de 
verwerking van de in punt 1 hierboven 
bedoelde uitgangsmaterialen duidelijk
worden onderscheiden van productlijnen 
voor de verwerking van andere dan de in 
punt 1 bedoelde uitgangsmaterialen, en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 3 – lid 6 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- criterium: maximaal 25 mmol 
O2/kg organisch materiaal/h; of

- criterium: maximaal 50 mmol 
O2/kg organisch materiaal/h; of
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Motivering

Het is niet duidelijk waarom de waarde hier verschilt van die in bestanddelencategorie 5, dus 
we stellen voor de waarden gelijk te stellen op 50.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 4 – lid 1 – letter b – punt 1 – inleidende 
formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd43, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd43, tenzij de stof 
expliciet onder een van de vrijstellingen 
van de registratieplicht valt waarin is 
voorzien in artikel 6 van die verordening 
of in bijlage IV of bijlage V bij die 
verordening.

__________________ __________________

43 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

43 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 4 – lid 1 – letter b – punt 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 4 – lid 1 – letter b – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 4 – lid 1 – letter b – punt 1 – streepje 2 –
alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening, en

Schrappen

– het totale gehalte aan alle 
toevoegingsmiddelen niet meer bedraagt 
dan 5 % van het totale gewicht van het 
uitgangsmateriaal; of
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Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter c – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zuiveringsslib, industrieel slib, of 
baggerslib,

– zuiveringsslib, industrieel slib 
anders dan vermeld onder e bis), of 
baggerslib, en

Motivering

Momenteel valt industrieel slib niet onder de uitgangsmaterialen in de 
bestanddelencategorieën 3 en 5. Er wordt niet duidelijk omschreven wat onder industrieel 
slib wordt verstaan. Veel slib van de agrovoedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de 
verwerking van fruit, de bereiding van zuivel/kaas, enzovoort) is volledig biologisch en 
schoon, en als zodanig veilig en geschikt als uitgangsmateriaal voor compostering en 
digestaatverwerking.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter d – punt 1 – inleidende 
formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd44, waarbij het 
registratiedossier het volgende moet 
bevatten:

– het toevoegingsmiddel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is geregistreerd44, tenzij de stof 
expliciet onder een van de vrijstellingen 
van de registratieplicht valt waarin is 
voorzien in artikel 6 van die verordening 
of in bijlage IV of bijlage V bij die 
verordening.

__________________ __________________

44 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 

44 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen toevoegingsmiddel wordt 
aan deze voorwaarde voldaan indien het 
toevoegingsmiddel in de zin van artikel 2, 
lid 7, onder d), i), van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 hetzelfde is als een 
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geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter d – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter d – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.
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Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Onbewerkte en mechanisch 
bewerkte residuen van de 
levensmiddelenindustrie, met uitzondering 
van residuen van industrieën die dierlijke 
bijproducten gebruiken overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Motivering

Momenteel valt industrieel slib niet onder de uitgangsmaterialen in de 
bestanddelencategorieën 3 en 5. Er wordt niet duidelijk omschreven wat onder industrieel 
slib wordt verstaan. Veel slib van de agrovoedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld de 
verwerking van fruit, de bereiding van zuivel/kaas, enzovoort) is volledig biologisch en 
schoon, en als zodanig veilig en geschikt als uitgangsmateriaal voor compostering en 
digestaatverwerking.

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) materialen overeenkomstig 
bestanddelencategorieën 2, 3, 4, 5, 6 en 
11.

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 5 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C gedurende minstens 24 uur en een 
hydraulische verblijftijd van ten minste 20 
dagen;

(a) thermofiele anaerobe vergisting bij 
55 °C gedurende minstens 24 uur en een 
hydraulische verblijftijd van ten minste 20 
dagen, gevolgd door een analyse om te 
controleren of de ziekteverwekkers bij het 
vergistingsproces daadwerkelijk zijn 
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vernietigd;

Motivering

Bij deze lage temperaturen en zo'n korte vergistingsduur is het mogelijk dat er 
ziekteverwekkers overleven en zich tijdens de daarop volgende verblijftijd vermenigvuldigen. 
Het is van het allergrootste belang aan het eind van de verblijftijd na te gaan of de 
ziekteverwekkers daadwerkelijk verdwenen zijn.

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) perskoeken van olijven, d.w.z. een 
stroperig bijproduct dat afkomstig is uit 
het persen van olijven en dat wordt 
verkregen door een behandeling met 
organische oplosmiddelen uit vochtige 
olijfdroesem in twee (alperujo) of drie 
(orujo) fasen.

Motivering

Er moet een definitie van perskoeken van olijven worden opgenomen, aangezien die niet 
voorkomt in de vorige alinea's en aangezien de organische oplosmiddelen bijna volledig zijn 
verdwenen uit het eindproduct.

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) elk ander materiaal dat of elke 
andere stof die is goedgekeurd voor 
verwerking in levensmiddelen of 
diervoeder.

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De stof moet overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 zijn geregistreerd47, 
waarbij het registratiedossier het volgende 
moet bevatten:

De stof moet overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 zijn geregistreerd47, 
tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in artikel 6 van die 
verordening of in bijlage IV of bijlage V 
bij die verordening.

__________________ __________________

47 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen stof wordt aan deze 
voorwaarde voldaan indien de stof in de 
zin van artikel 2, lid 7, onder d), i), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dezelfde 
is als een geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

47 In geval van een in de Europese Unie 
teruggewonnen stof wordt aan deze 
voorwaarde voldaan indien de stof in de 
zin van artikel 2, lid 7, onder d), i), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dezelfde 
is als een geregistreerde stof waarvoor het 
registratiedossier de hier genoemde 
informatie bevat, en indien de informatie in 
de zin van artikel 2, lid 7, onder d), ii), van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
beschikbaar is voor de fabrikant van het 
bemestingsproduct.

Motivering

De REACH-verordening moet worden toegepast op bemestingsproducten.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de in de bijlagen VI, VII en VIII 
bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 
bedoelde informatie, alsmede

Schrappen

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een chemischeveiligheidsrapport 
overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 dat 
betrekking heeft op het gebruik als 
bemestingsproduct,

Schrappen

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

tenzij de stof expliciet onder een van de 
vrijstellingen van de registratieplicht valt 
waarin is voorzien in bijlage IV bij die 
verordening of in de punten 6, 7, 8 of 9 
van bijlage V bij die verordening.

Schrappen

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een bemestingsproduct met CE-
markering mag micro-organismen 
bevatten, met inbegrip van dode of uit een 
lege cel bestaande micro-organismen en 
onschadelijke restelementen van de media 
waarop zij zijn geproduceerd, die

Micro-organismen, met inbegrip van dode 
of uit een lege cel bestaande micro-
organismen en onschadelijke restelementen 
van de media waarop zij zijn geproduceerd, 
kunnen in één van de volgende drie 
gevallen veilig worden geacht voor 
verwerking in een bemestingsproduct met 
CE-markering:

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– geen andere bewerking dan (a) een van de volgende micro-
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drogen of vriesdrogen hebben ondergaan 
en

organismen zijn:

– Azotobacter spp.

– Mycorrhizale schimmels

– Rhizobiumbacteriën

– Azospirillum spp.

Amendement 158

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 7 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in de onderstaande tabel zijn 
vermeld:

(b) voor zover passende voorschriften 
voor gegevensbescherming en 
gegevensvergunningen worden toegepast, 
alle micro-organismen (of consortia van 
micro-organismen) die zijn toegelaten 
voor een van de volgende toepassingen:

Azotobacter spp. – verwerking in een levensmiddel als 
gedefinieerd in artikel 2 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 of toegelaten gebruik 
bij de verwerking van een dergelijk 
levensmiddel, met inbegrip van culturen 
die als traditioneel 
levensmiddeleningrediënt worden 
beschouwd in de zin van Verordening 
(EG) nr. 178/2002;

Mycorrhizale schimmels – gebruik als toevoegingsmiddel in 
diervoeder zoals aangegeven, door 
opname in het repertorium van 
toevoegingsmiddelen van de Europese 
Unie in overeenstemming met 
Verordening (EG) nr. 1831/2003;

Rhizobium spp. – gebruik als werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 of een 
biocide uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. 528/2012.

Azospirillum spp. (c) alle micro-organismen (of 
consortia van micro-organismen) die 
veilig zijn bevonden voor gebruik als 
biostimulant met behulp van relevante 
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gemeenschappelijke specificaties of 
geharmoniseerde normen die zijn 
vastgesteld in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 1025/2012, waarin 
aanvaardbare drempels en 
analysemethoden voor veiligheidscriteria 
zijn beschreven, met inbegrip van die 
omschreven zijn in artikel 42 van deze 
verordening.

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
nitrificatieremmer bevatten, zoals bedoeld 
in productfunctiecategorie 5 A) I) van 
bijlage I, maar uitsluitend indien ten minste 
50 % van het totale gehalte stikstof (N) van 
het bemestingsproduct bestaat uit stikstof 
(N) in de vorm van ammonium (NH4+) en 
ureum (CH4N2O).

3. Een bemestingsproduct met CE-
markering mag een conforme 
nitrificatieremmer bevatten, zoals bedoeld 
in productfunctiecategorie 5 A) I) van 
bijlage I, maar uitsluitend indien ten minste 
50 % van het totale gehalte stikstof (N) van 
het bemestingsproduct bestaat uit stikstof 
(N) in de vorm van ammonium (NH4+) of 
in de vorm van ammonium (NH4+) en 
ureum (CH4N2O).

Motivering

Het is van belang te verduidelijken dat het N-gehalte kan worden bereikt met alleen 
ammonium of met ammonium en ureum samen.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bodem te verbeteren als 
biologisch afbreekbare mulchfolie die 
voldoet aan de voorschriften van de 
punten 2 bis en 3 van 
bestanddelencategorie 10.
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Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de stabiliteit van de 
bemestingsproducten met CE-markering 
te verbeteren.

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring 
three years after the date of application of 
this Regulation] moet aan het volgende 
criterium worden voldaan: het polymeer 
moet langs fysische, biologische weg 
afgebroken kunnen worden, zodat het 
uiteindelijk grotendeels uiteenvalt in 
koolstofdioxide (CO2), biomassa en water. 
Ten minstens 90 % van de organische 
koolstof in het polymeer moet in 
maximaal 24 maanden worden omgezet in 
CO2 bij een test van de biologische 
afbreekbaarheid zoals beschreven onder 
a) - c) hieronder.

2. Met ingang van [Publications 
office, please insert the date occurring five
years after the date of application of this 
Regulation] stelt de Commissie uit hoofde 
van artikel 42, lid 1, van deze verordening 
gedelegeerde handelingen vast, waarin de 
volgende eisen worden vastgelegd:

(a) De test wordt uitgevoerd bij 25 ± 
2°C.

(a) Een norm voor de biologische 
afbreekbaarheid van het polymeer, door 
een tijdspanne in te stellen waarin ten 
minste 90 % (in absolute termen of ten 
opzichte van het referentiemateriaal) van 
de organische koolstof is omgezet in CO2, 
nadat de verwachte afgiftetijd van het 
polymeer is verstreken, en

(b) De test wordt uitgevoerd volgens 
een methode voor de bepaling van de 
totale aerobe biologische afbreekbaarheid 
van kunststoffen in de bodem door meting 
van het zuurstofverbruik of de 
hoeveelheid ontwikkelde koolstofdioxide.

(b) een test van de biologische 
afbreekbaarheid die voldoet aan het 
volgende criterium: het polymeer kan 
langs fysische, biologische weg 
afgebroken worden, zodat het uiteindelijk 
grotendeels uiteenvalt in koolstofdioxide 
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(CO2), biomassa en water.

(c) Een microkristallijn 
cellulosepoeder met dezelfde afmetingen 
als het testmateriaal wordt bij de test als 
referentiemateriaal gebruikt.

(d) Het testmateriaal mag vóór de test 
niet worden blootgesteld aan 
omstandigheden of procedés die zijn 
bedoeld om de afbraak van de film te 
versnellen, zoals blootstelling aan warmte 
of licht.

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De biologisch afbreekbare 
mulchfolie voldoet aan het volgende 
criterium: het polymeer kan langs 
fysische, biologische weg afgebroken 
worden, zodat het uiteindelijk uiteenvalt 
in koolstofdioxide (CO2), biomassa en 
water. Ten minste 90 % (in absolute 
termen of ten opzichte van het 
referentiemateriaal) moet in maximaal 
24 maanden worden omgezet in CO2 bij 
een test van de biologische 
afbreekbaarheid overeenkomstig de 
Europese normen voor de biologische 
afbreekbaarheid van polymeren in de 
bodem.

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een bemestingsproduct met CE-
markering dat andere polymeren bevat 
dan nutriëntpolymeren wordt vrijgesteld 
van de vereisten in de leden 1, 2 en 3, mits 
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de polymeren uitsluitend worden gebruikt 
als bindmiddel voor het 
bemestingsproduct en ze niet in aanraking 
komen met de bodem. 

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – bestanddelencategorie 10 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Aangezien het product bedoeld is 
om te worden toegevoegd aan de bodem 
en in het milieu terechtkomt, zijn deze 
criteria van toepassing op alle materialen 
in het product.

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen die meer dan 
5 gewichtsprocent van het product 
uitmaken, in aflopende volgorde van 
grootte drooggewicht, met inbegrip van 
een aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II.

(e) een beschrijving van alle 
bestanddelen die meer dan 
1 gewichtsprocent van het product 
uitmaken, in aflopende volgorde van 
grootte drooggewicht, met inbegrip van 
een aanduiding van de desbetreffende 
bestanddelencategorieën zoals bedoeld in 
bijlage II en met inbegrip van het gehalte 
als percentage drooggewicht;

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Indien het bemestingsproduct met 
CE-markering volgens Verordening (EG) 
nr. 834/2007 in de biologische landbouw 
mag worden gebruikt, wordt op het etiket 
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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 
handelsnaam hebben die doet denken aan 
de in artikel 23 van die verordening 
genoemde termen en de eindgebruiker 
kunnen misleiden omtrent het gebruik 
ervan in de biologische landbouw, worden 
op het etiket aangeduid met de vermelding 
"niet toegestaan in de biologische 
landbouw overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 834/2007.”

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel I – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Voor producten kunnen 
uitsluitend beweringen worden gedaan in 
verband met een andere 
productfunctiecategorie indien zij volledig 
voldoen aan de vereisten van de 
productfunctiecategorie in kwestie en er 
mogen geen rechtstreekse of impliciete 
beweringen worden gedaan over de 
gewasbeschermende werking ervan.

Motivering

Deze toevoeging versterkt de afbakening ten opzichte van de verordening inzake 
gewasbescherming en de verschillende productfunctiecategorieën, zodat kan worden 
voorkomen dat de vereisten van deze verordening of Verordening (EG) 1107/2009 worden 
omzeild.

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het gehalte aan nitrificatieremmer 
wordt uitgedrukt als massapercentage van 
de totale stikstof (N) in de vorm van 
ammoniumstikstof (NH4+) en 
ureumstikstof (CH4N2O);

(b) het gehalte aan nitrificatieremmer 
wordt uitgedrukt als massapercentage van 
de totale stikstof (N) in de vorm van 
ammoniumstikstof (NH4+) of in de vorm 
van ammoniumstikstof (NH4+) en 
ureumstikstof (CH4N2O);

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat het N-gehalte kan worden bereikt met alleen ammonium of 
met ammonium en ureum samen.

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 A – letter d – streepje 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vorm, zoals poeder of korrels.

Motivering

Dit is een belangrijke indicator voor de landbouwer bij het aanpassen van de tijd en de 
manier waarop de meststof wordt toegepast.

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B – lid 1 – letter d – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal fosforpentoxide (P2O5); – in neutraal ammoniumcitraat en 
water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5):

Motivering

Ter verbetering van de informatievoorziening aan landbouwers: "Totaal" is uit agronomisch 
oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en bij weinig neerslag. De voor 
planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en water.
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Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B – lid 1 – letter d – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien zachte natuurfosfaat 
aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar 
fosforpentoxide (P2O5);

– alleen in anorganische zuren
oplosbaar fosforpentoxide (P2O5);

Motivering

Ter verbetering van de informatievoorziening aan landbouwers, zoals vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 2003/2003.Niet onmiddellijk beschikbaar, alleen beschikbaar in 
bodems met een erg lage pH-waarde en bij veel regen.

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 B – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het totaal aangegeven 
stikstofgehalte is de som van 
ammoniumstikstof, nitraatstikstof, 
ureumstikstof, stikstof uit 
methyleenureum, stikstof uit 
isobutylideendiureum, stikstof uit 
crotonylideendiureum en stikstof uit 
cyanamide.

Motivering

De Commissie stelt voor om in het totaal aan te geven nutriëntengehalte standaard alle 
vormen van nutriënten op te nemen, ook degene die niet beschikbaar zullen zijn voor de 
planten. Enkel voor de planten beschikbare nutriënten dienen te worden aangegeven en op 
het etiket te worden vermeld, aangezien andere vormen van stikstof en fosfor niet 
aantoonbaar bijdragen aan de voeding van planten. Anders bieden landbouwers hun 
gewassen niet de hoeveelheid nutriënten die ze verwachtten toe te passen overeenkomstig het 
voorstel en zouden zij dus worden misleid door de opgave van het totale nutriëntengehalte.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C I – lid 1 – letter d – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal fosforpentoxide (P2O5); – in neutraal ammoniumcitraat en 
water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5):

Motivering

Ter verbetering van de informatievoorziening aan landbouwers: "Totaal" is uit agronomisch 
oogpunt onjuist, met name bij hoge en neutrale pH-waarden en bij weinig neerslag. De voor 
planten beschikbare fractie is oplosbaar in ammoniumcitraat en water.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C I – lid 1 – letter d – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien zachte natuurfosfaat 
aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar 
fosforpentoxide (P2O5);

– alleen in anorganische zuren
oplosbaar fosforpentoxide (P2O5);

Motivering

Ter verbetering van de informatievoorziening aan landbouwers, zoals vastgesteld bij 
Verordening (EG) nr. 2003/2003.Niet onmiddellijk beschikbaar, alleen beschikbaar in 
bodems met een erg lage pH-waarde en bij veel regen.

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C I a – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor bemestingsproducten met 
CE-markering waarin polymeren 
uitsluitend worden gebruikt als 
bindmiddel, wordt de volgende vermelding 
aangeduid: “Het bemestingsproduct is 
niet bedoeld om in aanraking te komen 
met de bodem.”
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Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 1 C bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Productfunctiecategorie 1 C bis): Meststof met laag koolstofgehalte

1. De volgende gegevenselementen met betrekking tot macronutriënten worden 
aangeduid:

a. de opgegeven nutriënten stikstof (N), fosfor (P), of kalium (K), met hun chemische 
symbolen, in de volgorde N-P-K; 

b. de aangegeven nutriënten magnesium (Mg), calcium (Ca), zwavel (S), of natrium 
(Na), met hun chemische symbolen, in de volgorde Mg-Ca-S-Na; 

c. een getalsmatige aanduiding van het totale gehalte van de aangegeven nutriënten 
stikstof (N), fosfor (P), of kalium (K), gevolgd door een getalsmatige aanduiding tussen 
haakjes van het totale gehalte aan magnesium (Mg), calcium (Ca), zwavel (S), of natrium 
(Na);

d. het gehalte van de volgende aangegeven nutriënten, in de onderstaande volgorde 
en als massapercentage van de meststof: 

totaal stikstof (N); 

– minimumhoeveelheid organische stikstof (N), gevolgd door een beschrijving van de 
herkomst van het gebruikte organische materiaal;

– stikstof (N) in de vorm van nitraatstikstof; 

– stikstof (N) in de vorm van ammoniumstikstof;

– stikstof (N) in de vorm van ureumstikstof;

totaal fosforpentoxide (P2O) in water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5);  

– in neutraal ammoniumcitraat oplosbaar fosforpentoxide (P2O5);

– indien zachte natuurfosfaat aanwezig is, in mierenzuur oplosbaar fosforpentoxide 
(P2O5); 

totaal kaliumoxide (K2O); 

– in water oplosbaar kaliumoxide (K2O); 

magnesiumoxide (MgO), calciumoxide (CaO), zwaveltrioxide (SO3) en 
natriumoxide (Na2O), uitgedrukt 

– alleen als het in water oplosbare gehalte, indien die nutriënten volledig oplosbaar 
zijn in water;
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– als het totale gehalte en het in water oplosbare gehalte, indien het oplosbare 
gehalte van die nutriënten ten minste een kwart bedraagt van het totale gehalte van die 
nutriënten; 

– als het totale gehalte, in andere gevallen.

e. indien ureum (CH4N2O) aanwezig is, informatie over de mogelijke effecten op de 
luchtkwaliteit van de uitstoot van ammoniak als gevolg van het gebruik van de meststof, 
en een verzoek aan de gebruikers om geschikte saneringsmaatregelen te treffen.

2. De volgende andere gegevenselementen worden vermeld als massapercentage van 
het bemestingsproduct met CE-markering:

– gehalte organische koolstof (C); en 

– gehalte droge stof. 

3. Indien een of meer van de micronutriënten boor (B), kobalt (Co), koper (Cu), ijzer 
(Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn) aanwezig zijn in het minimumgehalte 
zoals in onderstaande tabel als massapercentage vermeld, 

– worden zij aangegeven indien zij doelbewust aan het bemestingsproduct met CE-
markering zijn toegevoegd, en 

– mogen zij worden aangegeven in andere gevallen: 

Micronutriënt Massapercentage

Boor (B) 0,01

Kobalt (Co) 0,002

Koper (Cu) 0,002

Mangaan (Mn) 0,01

Molybdeen (Mo) 0,001

Zink 0,002

Zij worden aangegeven na de gegevens over macronutriënten. De volgende 
gegevenselementen worden aangeduid: 

a. vermelding van de benamingen en chemische symbolen van de aangegeven 
micronutriënten, in deze volgorde: boor (B), kobalt (Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan 
(Mn), molybdeen (Mo) en zink (Zn), gevolgd door de benaming(en) van hun tegenion(en);

b. het totale gehalte micronutriënten, uitgedrukt als massapercentage van de meststof

– alleen als het in water oplosbare gehalte, indien die nutriënten volledig oplosbaar 
zijn in water;

– als het totale gehalte en het in water oplosbare gehalte, indien het oplosbare gehalte 
van die nutriënten ten minste een kwart bedraagt van het totale gehalte van die 
nutriënten; en 

– als het totale gehalte, in andere gevallen; 

c. indien de aangegeven micronutriënt(en) is/zijn gecheleerd door middel van (een) 
chelaatvormer(s), de volgende kwalificatie na de benaming en de chemische aanduiding 
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van de micronutriënt:

– "gecheleerd door: ..." benaming of afkorting van de chelaatvormer, en de 
hoeveelheid micronutriënt in chelaatvorm als massapercentage van het bemestingsproduct 
met CE-markering;

d. indien het bemestingsproduct met CE-markering (een) micronutriënt(en) bevat die 
door middel van (een) complexvormer(s) is/zijn gecomplexeerd: 

– de volgende kwalificatie na de benaming en de chemische aanduiding van de 
micronutriënt: "gecomplexeerd door: ..." en de hoeveelheid micronutriënt in 
complexvorm als massapercentage van het bemestingsproduct met CE-markering; en 

– de benaming van de complexvormer of de afkorting daarvan.

e. de volgende vermelding: "Alleen te gebruiken in geval van duidelijke behoefte. De 
juiste dosering niet overschrijden.". 

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte stikstof (N); Schrappen

Motivering

Bodemverbeteraars hebben uitsluitend tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
verbeteren en niet om nutriënten af te geven. Door de mogelijkheid te bieden om het 
nutriëntengehalte aan te geven, kan oneigenlijk gebruik van deze producten worden 
aangemoedigd.

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte fosforpentoxide 
(P2O5);

Schrappen

Motivering

Bodemverbeteraars hebben uitsluitend tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
verbeteren en niet om nutriënten af te geven. De mogelijkheid om het nutriëntengehalte aan te 
geven kan leiden tot oneigenlijk gebruik van deze producten.
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Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 3 – alinea 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– totaal gehalte kaliumoxide (K2O); Schrappen

Motivering

Bodemverbeteraars hebben uitsluitend tot doel de fysische en chemische bodemstructuur te 
verbeteren en niet om nutriënten af te geven. Door de mogelijkheid te bieden om het 
nutriëntengehalte aan te geven, kan oneigenlijk gebruik van deze producten worden 
aangemoedigd.

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 6 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) dosis, tijdschema 
(ontwikkelingsstadium plant) en frequentie 
van de toepassing;

(e) dosis, tijdschema 
(ontwikkelingsstadium plant), plaatsing en 
frequentie van de toepassing (in 
overeenstemming met het empirisch 
bewijsmateriaal ter rechtvaardiging van 
de bewering(en) over biostimulanten);

Motivering

Met deze formulering kan worden voorkomen dat bedrijven de productparameters op de 
etiketten veranderen om de aandacht te vestigen op de niet-biostimulante effecten van het 
gebruik.

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel II – productfunctiecategorie 6 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) een vermelding waaruit blijkt dat 
het product geen 
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gewasbeschermingsmiddel is;

Motivering

Op het etiket van een biostimulant voor planten moet duidelijk worden vermeld dat het niet 
om een gewasbeschermingsmiddel gaat.

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 A – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Productfunctiecategorie 1 A): organische meststof

Toegestane toleranties voor het aangegeven 
gehalte nutriënten en andere aangegeven 
parameters

Organische koolstof (C) ± 20 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Gehalte droge stof ± 5,0 procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Organische stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal en in water oplosbare 
magnesiumoxide, calciumoxide, 
zwaveltrioxide of natriumoxide

± 25 % van het aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen
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Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Amendement

Productfunctiecategorie 1 A): organische meststof

Toegestane toleranties voor het aangegeven 
gehalte nutriënten en andere aangegeven 
parameters

Organische koolstof (C) ± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Gehalte droge stof ± 5,0 procentpunten in absolute termen

Totaal stikstof (N) ± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Organische stikstof (N) ± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal fosforpentoxide (P2O5) ± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal kaliumoxide (K2O) ± 15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 1,0 
procentpunten in absolute termen

Totaal en in water oplosbare 
magnesiumoxide, calciumoxide, 
zwaveltrioxide of natriumoxide

± 25 % van het aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal 1,5 procentpunten 
in absolute termen

Totaal koper (Cu) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,5 
procentpunten in absolute termen

Totaal zink (Zn) ± 50 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde tot maximaal 2,0 
procentpunten in absolute termen

Hoeveelheid - 5 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde

Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen waarborgen ten aanzien van de volledige 
efficiëntie van de producten die aan de landbouwers worden verkocht. Er is echter een 
redelijke flexibiliteit nodig om rekening te houden met de productieprocessen.
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Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 B – tabel 1 - rij 3 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

± 25 % van het aangegeven gehalte aan de 
aanwezige vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het aangegeven gehalte aan de 
aanwezige vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in absolute 
termen

De tolerantieniveaus voor P2O5 verwijzen 
naar fosforpentoxide (P2O5) dat oplosbaar 
is in neutraal ammoniumcitraat en water.

Motivering

De voor planten beschikbare fractie bestaat uit in ammoniumcitraat en water oplosbaar 
fosforpentoxide.

Amendement 185

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 B – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organische koolstof: ± 20 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen 

Organische koolstof: ± 15 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
maximaal 2,0 procentpunten in absolute 
termen 

Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen waarborgen ten aanzien van de volledige 
efficiëntie van de producten die aan de landbouwers worden verkocht. Er is echter een 
redelijke flexibiliteit nodig om rekening te houden met de productieprocessen.

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 B – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Organische stikstof: ± 50 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 

Organische stikstof: ± 15 % relatieve 
afwijking van de aangegeven waarde tot 
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maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

maximaal 1,0 procentpunten in absolute 
termen

Motivering

Het voorstel van de Commissie biedt geen waarborgen ten aanzien van de volledige 
efficiëntie van de producten die aan de landbouwers worden verkocht. Er is echter een 
redelijke flexibiliteit nodig om rekening te houden met de productieprocessen.

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 C I – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Productfunctiecategorie 1 C) I): anorganische macronutriëntenmeststof

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het 
aangegeven gehalte aan 
de aanwezige vormen 
van de nutriënten tot 
maximaal 2 
procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het aangegeven gehalte 
aan die nutriënten tot maximaal 1,5
procentpunten in absolute termen

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte tot 
maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Amendement

Productfunctiecategorie 1 C) I): anorganische macronutriëntenmeststof

Toegestane toleranties voor het aangegeven gehalte aan vormen van macronutriënt

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

± 25 % van het 
aangegeven gehalte aan 
de aanwezige vormen 
van de nutriënten tot 
maximaal 
2 procentpunten in 
absolute termen voor elke 
nutriënt afzonderlijk en 
voor alle nutriënten 

- 50 % en + 100 % van het 
aangegeven gehalte aan die 
nutriënten tot maximaal 2 en 
+ 4 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het 
aangegeven 
gehalte tot 
maximaal 0,9 
procentpunten in 
absolute termen
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samen

De hierboven vermelde tolerantiewaarden gelden ook voor de stikstofvormen en de 
oplosbaarheid.

Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met een bepaalde maaswijdte gaat.

Hoeveelheid: ± 3 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde

Motivering

De toleranties moeten worden gewijzigd om problemen op de markt te voorkomen. Voor 
primaire nutriënten moet worden verduidelijkt dat er een cumulatieve grenswaarde is (niet 
2 % per nutriënt). Volgens het voorstel is bij de productie van een NPK-meststof ± 6 % 
variatie in het totale nutriëntengehalte mogelijk; deze waarde is te hoog. Voor secundaire 
nutriënten zijn hogere toleranties geboden, aangezien deze vaak worden toegevoegd als 
vulstoffen. De tolerantiewaarden dienen tevens te gelden voor de stikstofvormen en de 
oplosbaarheid. De voorgestelde tolerantie voor de korrelgrootteverdeling is te streng. De 
± 5 % relatieve afwijking van de aangegeven waarde voor de hoeveelheid is te hoog.

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 C I – tabel 1 - rij 3 - kolom 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

± 25 % van het aangegeven gehalte aan de 
aanwezige vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in absolute 
termen

± 25 % van het aangegeven gehalte aan de 
aanwezige vormen van de nutriënten tot 
maximaal 2 procentpunten in absolute 
termen

De tolerantieniveaus voor P2O5 verwijzen 
naar fosforpentoxide (P2O5) dat oplosbaar 
is in neutraal ammoniumcitraat en water.

Motivering

De voor planten beschikbare fractie bestaat uit in ammoniumcitraat en water oplosbaar 
fosforpentoxide.

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 1 C I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Korrelgrootteverdeling: ± 10 % relatieve Korrelgrootteverdeling: ± 20 % relatieve 



PE599.577v02-00 94/103 AD\1126399NL.docx

NL

afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met 
een bepaalde maaswijdte gaat.

afwijking, toe te passen op het aangegeven 
percentage materiaal dat door een zeef met 
een bepaalde maaswijdte gaat.

Motivering

De productieprocessen vereisen een grotere mate van flexibiliteit.

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 3 – tabel 1 - rij 2 - kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

± 0,7 ten tijde van de vervaardiging ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen moeten worden opgelegd 
voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar voor de 
landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie voorgestelde 
tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verlaagd om de 
landbouwer te beschermen.

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 3 – tabel 1 - rij 8 - kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-25 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

-15 % relatieve afwijking van de 
aangegeven waarde, op enig moment in de 
distributieketen

Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen moeten worden opgelegd 
voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar voor de 
landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie voorgestelde 
tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verlaagd om de 
landbouwer te beschermen.
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Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – deel III – productfunctiecategorie 4 – tabel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

PRODUCTFUNCTIECATEGORIE 4: GROEIMEDIUM

Vormen voor de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria 

Toegestane toleranties voor de 
aangegeven parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging

± 1,0 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van meer 
dan 60 mm

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-25 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5), ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig
moment in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 75 % relatieve afwijking op enig 
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moment in de distributieketen

Amendement

PRODUCTFUNCTIECATEGORIE 4: GROEIMEDIUM

Vormen voor de aangegeven nutriënt en 
andere aangegeven kwaliteitscriteria 

Toegestane toleranties voor de 
aangegeven parameter

elektrische geleidbaarheid ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

pH ± 0,7 ten tijde van de vervaardiging

± 0,9 op enig moment in de 
distributieketen

hoeveelheid, uitgedrukt als volume (liter of 
m³)

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
materialen met een deeltjesgrootte van meer 
dan 60 mm

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

Bepaling van hoeveelheid (volume) van 
voorgevormde groeimedia

-5 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

-15 % relatieve afwijking op enig moment 
in de distributieketen

In water oplosbare stikstof (N) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar fosforpentoxide (P2O5), ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen

In water oplosbaar kaliumoxide (K2O) ± 50 % relatieve afwijking ten tijde van de 
vervaardiging

± 60 % relatieve afwijking op enig 
moment in de distributieketen
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Motivering

Wij steunen het voorstel van de Commissie dat er tolerantiegrenzen moeten worden opgelegd 
voor zowel productie als distributie om de kwaliteit van de bodemverbeteraar voor de 
landbouwer te waarborgen. De door de Europese Commissie voor de distributie voorgestelde 
tolerantieniveaus zijn evenwel niet streng genoeg en moeten worden verlaagd om de 
landbouwer te beschermen.

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel I – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) niet-bewerkte of mechanisch 
bewerkte planten, delen van planten of 
plantenextracten zoals beschreven in 
bestanddelencategorie 2.

Motivering

In module A dient ook het gebruik van producten uit bestanddelencategorie 2, d.w.z. 
bestanddelen van groeimedia, te worden aanvaard. Naar het oordeel van Growing Media 
Europe valt het toestaan van digestaten uit bestanddelencategorie 4 en bijproducten van de
levensmiddelenindustrie uit bestanddelencategorie 6 niet te rijmen met de uitsluiting van 
zelfcertificering voor materialen als houtvezels. Het op de markt brengen van materialen voor 
groeimedia geschiedt in de meeste lidstaten via zelfcertificering. De invoering van extra 
goedkeuringsprocessen zet de sector, die hoofdzakelijk bestaat uit kmo's, zwaar onder druk.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module A – lid 4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende tien jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 

4.2. De fabrikant stelt voor elke partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring, samen met de technische 
documentatie, gedurende vijf jaar na het in 
de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt het 
bemestingsproduct met CE-markering 
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beschreven. beschreven.

Motivering

De voorgestelde termijn voor het bewaren van de technische documentatie en de EU-
conformiteitsverklaring is veel te lang. Net zoals bij belastingvoorschriften zou het logisch 
zijn om deze periode te beperken tot vijf jaar.

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module B – lid 3.2 – letter c – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– testverslagen, en – testverslagen, met inbegrip van 
onderzoeken naar de agronomische 
efficiëntie, en

Motivering

De agronomische efficiëntie van nieuwe producten dient te worden gewaarborgd. De 
agronomische efficiëntie van de in Verordening (EG) nr. 2003/2003 vermelde producten is 
reeds aangetoond.

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module B – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikant houdt tot tien jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering een 
kopie van het certificaat van EU-
typeonderzoek, de bijlagen en 
aanvullingen, samen met de technische 
documentatie, ter beschikking van de 
nationale autoriteiten.

9. De fabrikant houdt tot vijf jaar na 
het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering een 
kopie van het certificaat van EU-
typeonderzoek, de bijlagen en 
aanvullingen, samen met de technische 
documentatie, ter beschikking van de 
nationale autoriteiten.

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. De termijn dient te worden afgestemd op de 
belastingvoorschriften.
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Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module C – lid 3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2 De fabrikant stelt voor een partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring gedurende tien jaar na het 
in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt 
vermeld om welke partij 
bemestingsproduct met CE-markering het 
gaat.

3.2 De fabrikant stelt voor een partij 
bemestingsproduct met CE-markering een 
EU-conformiteitsverklaring op en houdt 
deze verklaring gedurende vijf jaar na het 
in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de conformiteitsverklaring wordt 
vermeld om welke partij 
bemestingsproduct met CE-markering het 
gaat.

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. De termijn dient te worden afgestemd op de 
belastingvoorschriften.

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module D1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ontwerp- en fabricagetekeningen 
alsmede schema's, met inbegrip van een 
schriftelijke beschrijving en een diagram 
van het productieproces, waarin alle 
behandelingen, opslagvaten en ruimtes 
duidelijk worden aangeduid,

(b) een schriftelijke beschrijving en een 
diagram van het productieproces,

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module D1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikant houdt tot tien jaar na 
het in de handel brengen van het 

3. De fabrikant houdt tot vijf jaar na 
het in de handel brengen van het 
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bemestingsproduct met CE-markering de 
technische documentatie ter beschikking 
van de relevante nationale autoriteiten.

bemestingsproduct met CE-markering de 
technische documentatie ter beschikking 
van de relevante nationale autoriteiten.

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. De termijn dient te worden afgestemd op de 
belastingvoorschriften.

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module D1 – lid 7 – punt 7.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.2.1 De fabrikant stelt voor elke partij 
van het bemestingsproduct met CE-
markering een EU-conformiteitsverklaring 
op en houdt deze verklaring gedurende tien
jaar na het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de EU-conformiteitsverklaring wordt de 
partij van het product beschreven.

7.2.1 De fabrikant stelt voor elke partij 
van het bemestingsproduct met CE-
markering een EU-conformiteitsverklaring 
op en houdt deze verklaring gedurende vijf
jaar na het in de handel brengen van het 
bemestingsproduct met CE-markering ter 
beschikking van de nationale autoriteiten. 
In de EU-conformiteitsverklaring wordt de 
partij van het product beschreven.

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. De termijn dient te worden afgestemd op de 
belastingvoorschriften.

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – deel II – module D1 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van ten minste tien jaar nadat het 
product in de handel is gebracht de 
volgende gegevens ter beschikking van de 
nationale autoriteiten:

8. De fabrikant houdt gedurende een 
periode van ten minste vijf jaar nadat het 
product in de handel is gebracht de 
volgende gegevens ter beschikking van de 
nationale autoriteiten:

Motivering

De voorgestelde periode is te lang. De termijn dient te worden afgestemd op de 
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belastingvoorschriften.
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