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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2017 A8-0270/373 

Muudatusettepanek  373 

Pascal Durand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – punkt 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui CE-märgisega väetisetoote 

fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 

massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 

ekvivalenti („fosfaatväetis“), 

 (a) esitatakse selgelt kaadmiumi (Cd) 

sisaldus milligrammides ühe kilogrammi 

fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta ning 

 (b)  sõnad „vähese 

kaadmiumisisaldusega“ või muu sarnane 

väljend või sellise sõnumiga logo võivad 

tootel olla vaid juhul, kui kaadmiumi (Cd) 

sisaldus on 20 mg või väiksem kui 20 mg 

ühe kilogrammi fosforpentaoksiidi (P2O5) 

kohta. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0270/374 

Muudatusettepanek  374 

Pascal Durand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 48 – punkt 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Alates [käesoleva määruse jõustumise 

kuupäev] kuni [xxx1a] võivad liikmesriigid 

võtta vastu riiklikke eeskirju, millega 

rakendatakse I lisa II osas sätestatud 

madalamaid kaadmiumi piirnorme, kui 

see on põhjendatud eelkõige rahvatervise 

ja keskkonna kaitse põhjustel. 

Liikmesriigid teatavad sellistest 

meetmetest komisjonile kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 

septembri 2015. aasta direktiiviga (EL) 

2015/1535 (millega nähakse ette 

tehnilistest eeskirjadest ning 

infoühiskonna teenuste eeskirjadest 

teatamise kord). 

 __________________ 

 1a Sisestada kuupäev, mis lõpuks 

madalaima taseme kohta kokku lepitakse. 

Or. en 

Selgitus 

Üheksa liikmesriiki on juba oma siseriiklikes õigusaktides kehtestanud madalamad 

kaadmiumi piirnormid kui 60 mg/kg. On oluline, et need liikmesriigid saaksid madalamad 

piirnormid säilitada seni, kuni neid kohaldatakse ka ELi tasandil, ning samas tuleb ka teistel 

liikmesriikidel selgelt lubada kehtestada madalamad normid enne lisas osutatud kuupäeva, et 

soodustada normide kiiret rakendamist. Sama lähenemisviisi kasutati määruses (EL) nr 
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259/2012, mis käsitleb fosfaatide kasutamist puhastusvahendites (nõudepesumasinate 

pesuvahendites kasutatavate fosfaatide osas). 
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18.10.2017 A8-0270/375 

Muudatusettepanek  375 

Pascal Durand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus (EÜ) 1107/2009 

Artikkel 3 – punkt 34 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„34. „taime biostimulaator” – toode, mis 

stimuleerib taimede toitainete omastamise 

protsessi sõltumata toote toitainete 

sisaldusest ja mille ainus eesmärk on 

parandada taime ühte või mitut järgmist 

omadust: 

„taime biostimulaator” – toode, mis 

sisaldab mis tahes looduslikult esinevat 

ainet või mikroorganismi, mis stimuleerib 

taimede toitainete omastamise protsessi 

sõltumata selle toitainete sisaldusest, või 

selliste ainete ja/või mikroorganismide 

mis tahes kombinatsiooni, ja mille ainus 

eesmärk on parandada taime või taime 

risosfääri ühte või mitut järgmist omadust: 

Or. en 

Selgitus 

Taime biostimulaatorid peaksid olema looduslikud ained. 
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18.10.2017 A8-0270/376 

Muudatusettepanek  376 

Pascal Durand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

III lisa – 1. osa – punkt 8 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. Kui CE-märgisega väetisetoodet 

on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 

834/2007 lubatud kasutada 

mahepõllumajanduses, tuleb selle 

märgisele kirjutada „Lubatud kasutada 

mahepõllumajanduses kooskõlas 

määrusega (EÜ) nr 834/2007“. 

 Kui CE-märgisega väetisetootel, mis ei 

sobi kasutamiseks mahepõllumajanduses 

kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007, 

on kaubanduslik nimetus, mis meenutab 

määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 23 

osutatud sõnu ja võib jätta lõpptarbijale 

eksliku mulje, et toodet võib kasutada 

mahepõllumajanduses, tuleb sellele 

märkida lause „Ei ole lubatud kasutada 

mahepõllumajanduses kooskõlas 

määrusega (EÜ) nr 834/2007“. 

Or. en 

Selgitus 

Sellised märgistusnõuded on vajalikud, kuna korduvalt on esinenud juhtumeid, kus 

mahepõllumajandustootjaid on karistatud mahepõllumajanduses keelatud väetisetoodete 

kasutamise pärast, mille kaubanduslikus nimetuses on olnud eksitavad sõnad nagu „bio“, 

„ökoloogiline“ või „öko“. 
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18.10.2017 A8-0270/377 

Muudatusettepanek  377 

Pascal Durand 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0270/2017 

Mihai Ţurcanu 

CE-märgisega väetisetooted 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – II osa – CMC 7 – 1. lõik – taane 2 ja tabel 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 mis on loetletud järgmises tabelis: välja jäetud 

Azotobacter spp.  

Mycorrhizal fungi   

Rhizobium spp.  

Azospirillum spp.  

Or. en 

Selgitus 

On juba palju muid liike ja nende rühmasid, mida kasutatakse ja mis riiklikul tasandil 

põllumajandustootjatele huvi pakuvad. 

 

 


