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LÜHISELGITUS

Väetised on põllumajandusliku tootmise jaoks äärmiselt tähtsad. Väetisetoodete abil tagavad 
põllumajandustootjad, et nende taimekasvatussaadused saavad vajalikke toitaineid. 
Toidunõudluse rahuldamise ja keskkonnakaitse seisukohalt kasvab vajadus toota vähemate 
vahenditega üha rohkem. Selle keeruka eesmärgi täitmisel on suur tähtsus väetistel. 

Kehtiva määruse kohaldamisalasse ei kuulu ligikaudu 50 % praegu turul olevatest väetistest, 
eelkõige väetisetooted, mis sisaldavad ringlusse võetud orgaanilisi aineid või koosnevad 
nendest. Hinnanguliselt saaks umbes 30 % mineraalväetistest asendada orgaaniliste 
väetistega, kui kasutada rohkem biojäätmeid ja ringlussevõtu võimalusi. Sel viisil saaks 
toetada ringmajandust, vähendades jäätmete teket ja sulgedes toitainete ringlustsükli, samuti 
aitaks see lahendada probleeme seoses Euroopa Liidu sõltuvusega kolmandatest riikidest 
imporditavatest toorainetest ja seoses mineraalväetiste energiamahukate tootmisprotsessidega.

Seetõttu kiidab arvamuse koostaja heaks praeguse väetisemääruse läbivaatamise, nii et 
edaspidi saaksid siseturule tulla orgaanilised väetisetooted, mis suurendaks 
põllumajandustootjate valikuvõimalusi. Samuti ergutaks määruse kohaldamisala laiendamine 
ja selle põhjalikum ühtlustamine ettevõtlust ja parandaks põllumajandusliku toidutööstuse 
valdkonna innovatsioonipotentsiaali, eelkõige seoses selliste tehnoloogiate väljatöötamisega, 
mille abil saab orgaanilistes jäätmevoogudes sisalduvad väärtuslikud toitained uuesti 
kasutusse võtta ja kasutada neid väetisetoodete valmistamisel. 

Orgaaniliste jäätmevoogude ringlussevõtu võimalused on hiiglaslikud ja põllumajandussektor 
on selleks vältimatult vajalik. Näiteks saab taaskasutada loomasõnnikus sisalduvaid toitaineid. 
Euroopa Liidu põllumajandusmaadel on sõnnik kõige levinum väetis, mis annab ligikaudu 
poole ELi põllumajandusmaal kasutatavatest toitainetest. Innovaatiliste tehnoloogiate abil 
saab loomasõnnikust toitaineid eraldada äärmiselt tõhusateks mineraalainekontsentraatideks 
(lämmastik + kaalium) ja see võimaldab põllumajandustootjatel toitaineid säästlikumal viisil 
ringlusse võtta. 

Kuid töödeldud loomasõnnikut sisaldavate või sellest koosnevate väetisetoodete kasutamise 
stiimuleid pärsivad lämmastikudirektiivis sisalduvad väetiste kasutamise rakenduseeskirjad, 
kuna töödeldud ja töötlemata sõnniku suhtes kehtivad ühesugused eeskirjad. 

Arvamuse koostaja ei sea kahtluse alla lämmastikudirektiivi eesmärke ega soovi muuta 
põllumajandusmaal loomasõnnikust pärit lämmastiku kasutamise piirmäärasid. Siiski ei ole 
põhjust, miks töödeldud loomasõnnikut sisaldavate või sellest koosnevate väetisetoodete 
suhtes, mille agronoomiline tõhusus on võrdne mineraalväetiste omaga ja mis ei ohusta 
lämmastikudirektiivi keskkonnakaitse eesmärke, kohaldatakse samu eeskirju nagu töötlemata 
sõnniku suhtes, mis piirab selliste väetisetoodete kasutamist. Loomasõnnikus sisalduvate 
toitainete taaskasutamine on kasuks keskkonnale, sest sulgeb toitainete ringlusprotsessi, ja 
lisaks vähendab see kulusid põllumajandustootjatel, kes peavad nüüd ostma vähem 
mineraalväetisi.

Seepärast teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta lämmastikudirektiivis „loomasõnniku“ 
mõistet, et mitte põhjendamatult diskrimineerida töödeldud loomasõnnikut sisaldavaid või 
sellest koosnevaid väetisetooteid, kui need vastavad väetisemääruse nõuetele ja on 
agronoomiliselt piisavalt tõhusad. Samas on vaja selgeid ja rangeid nõudeid toodete tõhususe 
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ja kvaliteedi kontrollimiseks, et kaitsta lämmastikudirektiivi keskkonnakaitse eesmärke. 

Veel ühed paljutõotavad ja suurt põllumajanduslikku potentsiaali omavad tooted on 
biostimulaatorid. Arvamuse koostaja arvates võib biostimulaatorite kasutamine oluliselt tõsta 
väetiste ja seega nende kasutamise tõhusust, kuna need parandavad põllukultuuride toitainete 
omastamise võimet. Lisaks võib neil olla mitmeid muid kasulikke toimeid, mis kaudselt 
suurendavad taime vastupidavust välismõjude, näiteks taimekahjurite suhtes.

Käesolev ettepanek ei ole siiski täielikult kooskõlas uute biostimulaatorite, eelkõige taimede 
mikroobsete biostimulaatorite kiire arenguga. Paljutõotavaid kasulikke tooteid ei tohiks 
väetisemääruse kohaldamisalast välja jätta. Seetõttu tuleb kehtestada selged nõuded, mida 
taimede mikroobsete biostimulaatorite tootjad peavad järgima, sest praegu ei ole selgeid 
ohutushindamise nõudeid, mis aitaksid kindlaks teha, kas hiljuti avastatud mikroorganismid 
on CE-märgisega väetisetoodetes kasutamiseks ohutud. See pidurdab tooteuuendust, sest 
tootjad vajavad selgust.

Sama kehtib toitaineid kontrollitult vabastavate väetiste biolagunevuse nõuete kohta. 
Arvamuse koostaja nõustub, et tuleb maksimaalselt vältida pinnase saastamist 
plastpolümeeridega. Kuid 24 kuu pikkune ajavahemik ei taga biolaguneva polümeeri 
funktsiooni, sest mõned tooted peavad säilitama toitainete vabastamise funktsiooni pikema 
ajavahemiku jooksul. Praeguseid teadmisi ja tehnoloogiat arvestades on vähetõenäoline, et 24 
kuuga jõutakse 90 % biolagunevuse näitajani. Seega tuleb lugeda polümeeri lagunemisaja 
alguseks hetk, kui väidetav toitainete vabastamisperiood on lõppenud. Samuti tuleks 
tööstusele anda lisaaega, et määrata ajavahemik, mille järel suudetakse tagada polümeeri 
biolagunevus 90 % ulatuses. Selleks tuleb välja töötada nõuetekohased biolagunevuse katsed.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kehtestatakse eeskirjad CE-
märgisega väetisetoodete turul 
kättesaadavaks tegemise kohta ning 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja 
(EÜ) nr 1170/2009

millega kehtestatakse eeskirjad CE-
märgisega väetiste ja toitainete 
omastamise tõhusust parandavate toodete
turul kättesaadavaks tegemise kohta ning 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009, 
(EÜ) nr 1107/2009 ja (EÜ) nr 1907/2006
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(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Toitainete omastamise tõhusust 
parandavate toodete puhul tuleks kogu 
teksti ulatuses loobuda sõna „väetis“ 
kasutamisest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Väetiste siseturul kättesaadavaks 
tegemist käsitlevad tingimused on osaliselt 
ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315

kaudu, milles käsitletakse peaaegu 
eranditult väetisi, mis on saadud 
kaevandatud või keemiliselt toodetud 
anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks 
on vaja kasutada ka ringlussevõetud või 
orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks 
ühtlustatud tingimused, mille alusel 
sellistest ringlussevõetud või orgaanilistest 
materjalidest saadud väetised saab 
kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua 
oluline stiimul nende kasutamiseks. 
Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala 
laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja 
orgaanilised materjalid.

(1) Käesoleva määrusega peaks 
püüdma edendada ringmajanduse 
eesmärke ning tagada 
põllumajandustootjate kindel ja püsiv 
varustamine suure tõhususega väetistega. 
Väetiste siseturul kättesaadavaks tegemist 
käsitlevad tingimused on osaliselt 
ühtlustatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/200315

kaudu, milles käsitletakse peaaegu 
eranditult väetisi, mis on saadud 
kaevandatud või keemiliselt toodetud 
anorgaanilistest materjalidest. Väetamiseks 
on vaja kasutada ka ringlusse võetud või 
orgaanilisi materjale. Kehtestada tuleks 
ühtlustatud tingimused, mille alusel 
sellistest ringlusse võetud või orgaanilistest 
materjalidest saadud väetised saab 
kättesaadavaks teha kogu siseturul, et luua 
oluline stiimul nende kasutamise 
edendamiseks. See on äärmiselt tähtis 
selleks, et vähendada liidu sõltuvust 
kolmandatest riikidest imporditavatest 
väetistest ja edendada ringmajandust.
Seetõttu tuleks ühtlustamise kohaldamisala 
laiendada, et kaasata ringlusse võetud ja 
orgaanilised materjalid. Tuleb saavutada 
selgus sõna „orgaaniline“ kasutamises 
ning selgelt eristada nõukogu määruses 
(EÜ) nr 834/200715a esitatud määratlust 
orgaanilise väetise kui mineraalainete 
asemel peamiselt orgaanilisi aineid 
sisaldava väetise mõistest. Viie aasta 
möödumisel käesoleva määruse 
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jõustumisest peaks komisjon esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande selle rakendamise kohta.

__________________ __________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, 
väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 
1).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EÜ) nr 2003/2003, 13. oktoober 2003, 
väetiste kohta (ELT L 304, 21.11.2003, lk 
1).

15a Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise kohta (ELT L 189, 
20.7.2007, p. 20).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Toidus sisalduvad toitained 
pärinevad mullast. Heas seisukorras 
toitaineterikas muld toodab tervislikku ja 
toitaineterikast toitu ja põllukultuure. 
Põllumajandustootjad vajavad oma 
muldade rikastamiseks laias valikus nii 
orgaanilisi kui ka sünteetilisi väetisi. Kui 
mullas toitained puuduvad või on ära 
kulutatud, ei saa taimed neid piisavalt ja 
taimede kasv võib peatuda või siis on 
nende toiteväärtus inimtarbimiseks liiga 
madal.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) CE-märgisega väetisetoodetes 
sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium,

(8) CE-märgisega väetisetoodetes 
sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, 
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võivad kujutada ohtu inimeste ja loomade 
tervisele ja keskkonnale, kuna need 
kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad 
toiduahelasse. Seepärast tuleks nende 
sisaldust sellistes toodetes piirata. Lisaks 
tuleks biojäätmetest saadud CE-märgisega 
väetisetoodetes sisalduvate lisandite –
eelkõige polümeerid, aga ka metall ja klaas 
– esinemist takistada või piirata tehnilise 
teostatavuse piires, avastades sellised 
lisandid liigiti kogutud biojäätmetes enne 
töötlemist.

võivad ebaõige kasutamise korral 
kujutada ohtu inimeste ja loomade tervisele 
ja keskkonnale, kuna need kuhjuvad 
keskkonnas ja sisenevad toiduahelasse. 
Seepärast tuleks nende sisaldust sellistes 
toodetes piirata. Lisaks tuleks biojäätmetest 
saadud CE-märgisega väetisetoodetes 
sisalduvate lisandite –eelkõige polümeerid, 
aga ka metall ja klaas – esinemist takistada 
või piirata tehnilise teostatavuse piires, 
avastades sellised lisandid liigiti kogutud 
biojäätmetes enne töötlemist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Vastavalt määruses (EÜ) nr 
1069/2009 sätestatud menetlustele tuleks 
kindlaks määrata iga loomseid 
kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase 
koostisaine tootmisahela lõpp-punkt. Kui 
käesoleva määrusega reguleeritud 
tootmisprotsess algab enne, kui 
tootmisahela lõpp-punkt on saavutatud, 
tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes 
korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 
1069/2009 kui ka käesoleva määruse 
protsessidega seotud nõudeid, mis 
tähendab seda, et kui sama näitajat 
reguleeritakse mõlema määrusega, 
kohaldatakse rangemat nõuet.

(10) Vastavalt määruses (EÜ) nr 
1069/2009 sätestatud menetlustele tuleks 
kindlaks määrata iga loomseid 
kõrvalsaadusi sisaldava asjaomase 
koostisaine tootmisahela lõpp-punkt. Kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist tuleb 
sätestada töötlemismeetodid ja 
taaskasutamiseeskirjad loomsete 
kõrvalsaaduste jaoks, mille puhul on 
kindlaks määratud tootmisahela lõpp-
punkt. Komisjonile tuleks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et tarbetu viivituseta laiendada 
konkreetseid koostisainete kategooriaid 
või lisada sinna teatavad loomsed 
kõrvalsaadused, et luua rohkem võimalusi 
ja õiguskindlust tootjatele ja ettevõtjatele, 
andes neile võimaluse kasutada 
ulatuslikumalt loomsetest 
kõrvalsaadustest (näiteks 
loomasõnnikust) pärit toitaineid. Kui 
käesoleva määrusega reguleeritud 
tootmisprotsess algab enne, kui 
tootmisahela lõpp-punkt on saavutatud, 
tuleks CE-märgisega väetisetoodete suhtes 
korraga kohaldada nii määruse (EÜ) nr 
1069/2009 kui ka käesoleva määruse 
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protsessidega seotud nõudeid, mis 
tähendab seda, et kui sama näitajat 
reguleeritakse mõlema määrusega, 
kohaldatakse rangemat nõuet.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kui loomsetest kõrvalsaadustest 
saadud CE-märgisega väetisetoodetest 
tuleneb oht inimeste või loomade tervisele, 
peaks olema võimalik võtta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
178/200219 kohaseid kaitsemeetmeid samal 
viisil nagu muude loomsetest 
kõrvalsaadustest saadud tootekategooriate 
puhul.

(11) Kui loomsetest kõrvalsaadustest 
saadud CE-märgisega väetisetoodetest 
tuleneb proportsionaalne oht inimeste või 
loomade tervisele, peaks olema võimalik 
võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 178/200219 kohaseid 
kaitsemeetmeid samal viisil nagu muude 
loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
tootekategooriate puhul.

__________________ __________________

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. 
jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 
1.2.2002, lk 1).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Teatavate Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20

tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete 
puhul on täheldatud turu nõudlust nende 
kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks 
sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis 
käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina 
kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse 

(13) Teatavate Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ20

tähenduses taaskasutusse võetud jäätmete, 
näiteks struviidi, biosöe ja tuhasaaduste
puhul on täheldatud turu nõudlust nende 
kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks 
sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis 
käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina 
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ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu 
tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, 
et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda 
keskkonnale ega inimese tervisele 
lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-
märgisega väetisetoodete puhul tuleks 
kõnealused nõuded sätestada käesolevas 
määruses. Seepärast ei tuleks alates 
hetkest, mil kõik käesoleva määruse 
nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid 
enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ 
tähenduses.

kasutatavaid jäätmeid, töötlemisprotsesse 
ja -tehnikat ning taaskasutamistoimingu 
tulemusel saadud väetisetooteid, et tagada, 
et kõnealuste toodete kasutamine ei avalda 
keskkonnale ega inimese tervisele 
lõppkokkuvõttes kahjulikku mõju. CE-
märgisega väetisetoodete puhul tuleks 
kõnealused nõuded sätestada käesolevas 
määruses. Seepärast ei tuleks alates 
hetkest, mil kõik käesoleva määruse 
nõuded on täidetud, pidada selliseid tooteid 
enam jäätmeteks direktiivi 2008/98/EÜ 
tähenduses, ja seetõttu tuleks võimaldada 
sellisete taaskasutusse võetud jäätmeid 
sisaldavate toodete või neist koosnevate 
toodete pääsu siseturule. Selleks et tagada 
õiguslik selgus ja anda tootjatele 
lisastiimuleid väärtuslike jäätmevoogude 
ulatuslikumaks kasutamiseks, tuleb kohe 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
hakata tegema selliseid tooteid käsitlevaid 
teaduslikke analüüse ja liidu tasandil 
sätestada nende töötlemise nõuded. 
Komisjonile tuleks kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
anda õigus võtta vastu õigusakte, et
määratleda tarbetu viivituseta laiemad või 
täiendavad kategooriad koostisainete 
jaoks, mis sobivad CE-märgisega 
väetisetoodete, näiteks struviidi, biosöe ja 
tuhapõhiste toodete tootmiseks. 

__________________ __________________

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja 
millega tunnistatakse kehtetuks teatud 
direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Väetiste ja toitainete omastamise 
tõhusust parandavate toodete tootjad 
peaksid enne toodete turulelaskmist 
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tõestama nende tõhusust, et tagada 
tarbijatele kõrge kvaliteet.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 b) Praegu kasutavad tootjad 
mõningates tööstusprotsessides tekkivaid 
teatavaid kõrvalsaadusi, ühendtooteid ja 
sekundaarseid tooteid CE-märgisega 
väetisetoodete koostisainetena. Käesoleva 
määrusega tuleks CE-märgisega 
väetisetoodete koostisosadele sätestada 
koostisainete kategooriate suhtes kehtivad 
nõuded. Vajaduse korral tuleks alates 
hetkest, mil kõik käesoleva määruse 
nõuded on täidetud, lõpetada selliste 
toodete lugemine jäätmeteks direktiivi 
2008/98/EÜ tähenduses.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Teatavad ained ja segud, mida 
tavapäraselt nimetatakse agronoomilisteks 
lisaaineteks, parandavad väetises 
sisalduvate toitainete vabastamise võimet. 
Ained ja segud, mis tehakse turul 
kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel 
otstarbel CE-märgisega väetisetoodete 
hulka, peaksid vastama teatavatele 
tõhususe kriteeriumidele, mille eest 
vastutab ainete või segude tootja, ja 
seepärast tuleks neid käesoleva määruse 
alusel käsitada CE-märgisega 
väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid 
aineid või segusid sisaldavate CE-
märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada 

(14) Teatavad ained ja segud, mida 
tavapäraselt nimetatakse agronoomilisteks 
lisaaineteks, parandavad väetises 
sisalduvate toitainete vabastamise võimet. 
Ained ja segud, mis tehakse turul 
kättesaadavaks eesmärgiga lisada need sel 
otstarbel CE-märgisega väetisetoodete või 
põllumajandusettevõtetest saadavate 
orgaaniliste väetisetoodete hulka, peaksid 
vastama teatavatele tõhusus-, ohutus- ja 
keskkonnakriteeriumidele, mille eest 
vastutab ainete või segude tootja, ja 
seepärast tuleks neid käesoleva määruse 
alusel käsitada CE-märgisega 
väetisetoodetena. Samuti tuleks selliseid 
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teatavaid tõhususe ja ohutuse kriteeriume. 
Seega tuleks ka selliseid aineid ja segusid 
reguleerida CE-märgisega väetisetoodete 
koostisainetena.

aineid või segusid sisaldavate CE-
märgisega väetisetoodete suhtes kohaldada 
teatavaid tõhusus-, ohutus- ja 
keskkonnakriteeriume. Seega tuleks ka 
selliseid aineid ja segusid reguleerida CE-
märgisega väetisetoodete koostisainetena.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Teatavad ained, segud ja 
mikroorganismid, mida tavapäraselt 
nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei 
ole iseenesest toitained, kuid stimuleerivad 
siiski toitainete omastamist taimede poolt. 
Kui nende toodetega püütakse parandada 
üksnes taimede toitainete kasutamise 
tõhusust, vastupidavust abiootilisele 
stressile või põllumajanduskultuuride 
kvaliteedinäitajaid, on nad oma olemuselt 
lähemal väetisetoodetele kui enamikule 
taimekaitsevahendite kategooriatele. 
Seetõttu peaks selliste toodete puhul olema 
käesoleva määruse alusel võimalik 
kasutada CE-märgist ja need tuleks jätta 
välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1107/200921

kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 
1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(15) Teatavad ained, segud ja 
mikroorganismid, mida tavapäraselt 
nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei 
ole iseenesest toitained, kuid stimuleerivad 
siiski toitainete omastamist taimede poolt. 
Kui nende toodetega püütakse parandada 
üksnes taimede toitainete kasutamise 
tõhusust, vastupidavust abiootilisele 
stressile või põllumajanduskultuuride 
kvaliteedinäitajaid, lagundada mulla 
orgaanilisi ühendeid või suurendada 
mullas sisalduvate toitainete 
kättesaadavust, on nad oma olemuselt 
lähemal väetisetoodetele kui enamikule 
taimekaitsevahendite kategooriatele. Seega 
võivad nad toimida väetiste lisaainetena, 
millega püütakse optimeerida väetiste 
tõhusust ja vähendada kasutatavaid 
koguseid. Lisaks tootlikkuse tõstmisele 
võivad need tooted toetada 
ökosüsteemiteenuseid ja parandada 
põllukultuuride vastupanuvõimet 
kliimamuutustele. Seetõttu peaks selliste 
toodete puhul olema käesoleva määruse 
alusel võimalik kasutada CE-märgist ja 
need tuleks jätta välja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/200921

kohaldamisalast. Määrust (EÜ) nr 
1107/2009 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

__________________ __________________
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21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1107/2009 taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 309, 
24.11.2009, lk 1).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Mikroorganismide osas tuleks 
koostisainete kategooriaid lisada või 
laiendada, et tagada ja tugevdada taimede 
uute mikroobsete biostimulaatorite 
avastamise ja väljatöötamise 
innovatsioonipotentsiaali. Uute 
mikroorganismide ohutuse hindamise 
ühtlustatud meetodid tuleb selgelt 
määratleda, et stimuleerida innovatsiooni 
ja tagada tootjatele õiguskindlus nõuete 
osas, mis tulevad täita uute 
mikroorganismide CE-märgisega väetiste 
koostisainena registreerimiseks. 
Ettevalmistusi sellise ohutushindamise 
meetodite määratlemiseks tuleks alustada 
kohe pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Komisjonile tuleks kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 anda õigus võtta vastu õigusakte, et 
tarbetu viivituseta määratleda nõuded, 
mida tootjad peavad järgima uute 
mikroorganismide ohutuse tõendamisel, 
et registreerida need CE-märgisega 
väetisetoodetes kasutamiseks. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui tootel on üks või mitu 
funktsiooni, millest üks kuulub määruse 
(EÜ) nr 1107/2009 kohaldamisalasse, 
peaks toode jääma selliste toodete jaoks 
kohandatud ja nimetatud määrusega 
sätestatud kontrolli alla. Juhul kui sellistel 
toodetel on ka väetisetoote funktsioon, 
oleks eksitav sätestada nende toodete puhul 
käesoleva määrusega CE-märgis, kuna 
taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemine eeldab kehtiva turustusloa 
olemasolu asjaomases liikmesriigis. 
Seetõttu tuleks kõnealused tooted 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja 
jätta.

(16) Turule lastud tooted, millel on üks 
või mitu kavandatavat kasutusala, millest
vähemalt üks kuulub määruse (EÜ) nr 
1107/2009 kohaldamisalasse, on 
taimekaitsevahendid ning kuuluvad 
vastavalt nimetatud määruses sätestatule 
sellistele toodetele ette nähtud kontrolli 
alla. Juhul kui sellistel toodetel on ka 
väetisetoote funktsioon, oleks eksitav 
sätestada nende toodete puhul käesoleva 
määrusega CE-märgis, kuna 
taimekaitsevahendi turul kättesaadavaks 
tegemine eeldab kehtiva turustusloa 
olemasolu asjaomases liikmesriigis. 
Seetõttu tuleks kõnealused tooted 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja 
jätta. Määruse (EÜ) nr 1107/2009 
kohaselt registreeritud koostisaineid 
sisaldavatel toodetel võib olla üks või mitu 
väetiste funktsiooni, mistõttu need 
kuuluvad käesoleva määruse 
kohaldamisalasse.

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab toodete ja nende üksikute koostisainete eristamist, mille osas 
esineb palju segadust ja mis on väga tähtis, et leida õige tasakaal nii, et mõisted oleksid 
selgelt piiritletud ning samal ajal võimaldataks innovatsiooni ja välditaks olukorda, kus 
taimekaitsemäärus ei luba määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt registreeritud aineid muul 
otstarbel kasutada.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesolev määrus ei tohiks takistada 
selliste liidu kehtivate õigusaktide 
kohaldamist, mis on seotud tervist, ohutust
ja keskkonnakaitset käsitlevate 
aspektidega ja mis ei kuulu käesoleva 
määruse kohaldamisalasse. Seega tuleks 

(17) Käesolev määrus ei tohiks takistada 
selliste kehtivate liidu õigusaktide 
kohaldamist, mis on seotud tervise, 
ohutuse ja keskkonnakaitse küsimustega
ja mis ei kuulu käesoleva määruse 
kohaldamisalasse. Seepärast tuleks 
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käesolevat määrust kohaldada, ilma et see 
piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22

nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ,23

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1907/2006,24 Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008,25

komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/2006,26

nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ,27 Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
98/201328 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1143/201429

kohaldamist.

käesolevat määrust kohaldada, ilma et see 
piiraks nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ22,
nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ22a, 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ22b,
nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ23,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EÜ) nr 1907/200624, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/200825, 
komisjoni määruse (EÜ) nr 1881/200626, 
nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ27, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
98/201328, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1143/201429 ning 
nõukogu määruse (EÜ) nr 834/200729a

kohaldamist.

__________________ __________________

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 
86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige 
pinnase kaitsmise kohta reoveesetete 
kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181,
4.7.1986, lk 6).

22 Nõukogu 12. juuni 1986. aasta direktiiv 
86/278/EMÜ keskkonna ja eelkõige 
pinnase kaitsmise kohta reoveesetete 
kasutamisel põllumajanduses (EÜT L 181, 
4.7.1986, lk 6).

22a Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1). 

22b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT 
L 327, 22.12.2000, lk 1). 

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 
89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 
29.6.1989, lk 1).

23 Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 
89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja 
tööohutuse parandamist soodustavate 
meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 
29.6.1989, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 
30.12.2006, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 
30.12.2006, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1272/2008, milles käsitletakse ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1272/2008, milles käsitletakse ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
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pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 
1).

pakendamist (ELT L 353, 31.12.2008, lk 
1).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega 
sätestatakse teatavate saasteainete 
piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 
20.12.2006, lk 5).

26 Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega 
sätestatakse teatavate saasteainete 
piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 
20.12.2006, lk 5).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 
2000/29/EÜ taimedele või taimsetele 
saadustele kahjulike organismide 
ühendusse sissetoomise ja seal levimise 
vastu võetavate kaitsemeetmete kohta 
(EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

27 Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 
2000/29/EÜ taimedele või taimsetele 
saadustele kahjulike organismide 
ühendusse sissetoomise ja seal levimise 
vastu võetavate kaitsemeetmete kohta 
(EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
98/2013 lõhkeainete lähteainete 
turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 
39, 9.2.2013, lk 1).

28 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 
98/2013 lõhkeainete lähteainete 
turustamise ja kasutamise kohta (ELT L 
39, 9.2.2013, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 
1143/2014 looduslikku tasakaalu 
ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta 
(ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 
oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 
1143/2014 looduslikku tasakaalu 
ohustavate võõrliikide sissetoomise ja 
levimise ennetamise ja ohjamise kohta 
(ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

29a Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus 
(EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise kohta (ELT L 189, 
20.7.2007, lk 1).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Käesoleva määruse kohaselt CE-
märgise saanud väetisetooteid tuleks 
kohelda võrdselt ning mitte asjatult 
diskrimineerida muudes liidu õigusaktides 
sätestatud eeskirjade tõttu. Ringlusse 
võetud ja orgaanilisest materjalist 
valmistatud väetisetoodete kasutamise 
stimuleerimiseks tuleks kohaldada 
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tehnoloogianeutraalseid eeskirju, mis 
annaksid uudsete väetisetoodete tootmisse 
investeerivatele tootjatele õiguskindluse ja 
tagaksid ausa konkurentsi väetisetoodete 
eri kategooriate vahel. Kui töödeldud 
loomasõnnikut sisaldavad või sellest 
koosnevad väetisetooted on 
agronoomiliselt piisavalt tõhusad, et täita 
direktiivi 91/676/EMÜ1a keskkonnakaitse 
eesmärke, ja kui seda tõhusust tõendab 
tehniline dokumentatsioon, mida on 
kontrollitud käesolevas määruses 
sätestatud mehhanismidega, oleks 
põhjendamatu piirata selliste 
väetisetoodete kasutamist loomasõnnikust 
pärit lämmastikühendite kasutamise 
piirmääraga, mis on sätestatud direktiivis 
91/676/EMÜ. Seega tuleks muuta 
direktiivi 91/676/EMÜ, et vältida 
töödeldud loomasõnnikut sisaldavate või 
sellest koosnevate toodete 
diskrimineerimist.

__________________

1a Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Selliste toodete, mida ähvardab 
saastamine teatavatest problemaatilistest 
või problemaatiliseks peetavatest allikatest 
pärit orgaaniliste saasteainetega, 
jälgitavus tuleks tagada kuni orgaanilise 
aine allikani. See on vajalik a) tarbijate 
usalduse tagamiseks ja b) kahjude 
minimeerimiseks lokaalse saastumise 
korral. Selle tulemusena saab kindlaks 
teha ettevõtted, kes kasutavad neist 
allikatest pärit väetisetooteid. Nõue peaks 
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olema kohustuslik, kui tooted sisaldavad 
materjale, mis on valmistatud kas 
jäätmetest või kõrvalsaadustest, mida ei 
ole orgaaniliste saasteainete, 
haigusetekitajate ja geneetilise materjali 
hävitamiseks töödeldud. Eesmärk on, 
lisaks tervise- ja keskkonnaohtlikkuse 
vähendamisele, rahustada üldsust ja 
leevendada põllumajandustootjate 
muresid seoses haigusetekitajate, 
orgaaniliste saasteainete ja geneetilise 
materjaliga. Maaomanike kaitsmiseks 
saaste eest, mis ei tekkinud nende süül, 
kutsutakse liikmesriike üles kehtestama 
nõuetekohased vastutuse määratlemise 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 c) Käesolev määrus ei peaks 
hõlmama töötlemata loomseid 
kõrvalsaadusi.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab ainet või segu määruse (EÜ) nr 
1907/2006 tähenduses, tuleks selle 
koostisainete ohutus otstarbekohaseks 
kasutamiseks kinnitada nimetatud määruse 
kohaselt registreerimise kaudu. Teabele 
esitatavate nõuetega tuleks tagada, et CE-
märgisega väetisetoote otstarbekohase 
kasutuse ohutus on näidatud viisil, mis on 
võrreldav viisiga, mis saavutatakse 
põllumaade või põllumajanduskultuuride 
tarbeks kasutamiseks mõeldud toodete 

(18) Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab ainet või segu määruse (EÜ) nr 
1907/2006 tähenduses, tuleks selle 
koostisainete ohutus otstarbekohaseks 
kasutamiseks kinnitada nimetatud määruse 
nõuetele vastava registreerimise kaudu.
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puhul muude reguleerimismehhanismide 
kaudu (eelkõige liikmesriikide riiklik 
väetiseseadus ja määrus (EÜ) nr 
1107/2009). Seega kui turule lastud 
tegelikud kogused on ettevõtja kohta 
väiksemad kui 10 tonni aastas, tuleks 
määruses (EÜ) nr 1907/2006 kindlaks 
määratud teabele esitatavaid nõudeid 
ainete 10–100 tonniste koguste 
registreerimiseks erandkorras kohaldada 
tingimusena käesoleva määruse kohaselt 
turul kättesaadavaks tegemise suhtes.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Ehkki kääritussaadusi ei pea 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt 
registreerima, ei ole see nimetatud 
määruse V lisas päris selgelt sõnastatud. 
Seepärast tuleb praeguse 
rakendamistegevuse kodifitseerimiseks V 
lisa läbi vaadata.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas 
toimub paljulubav tehniline areng, näiteks 
reoveesetetest pärineva fosfori 
ringlussevõtmine ja väetisetoodete 
tootmine loomsetest kõrvalsaadustest 
(näiteks biosüsi). Selliseid materjale 
sisaldavad või sellistest materjalidest 

(55) Jäätmete ringlussevõtu valdkonnas 
toimub paljulubav tehniline areng, näiteks 
reoveesetetest (eelkõige struviidist) 
pärineva fosfori ringlussevõtmine,
väetisetoodete tootmine loomsetest 
kõrvalsaadustest (näiteks biosüsi) ja fosfori 
taaskasutamine pärast põlemisprotsessi 
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koosnevad tooted võiksid pääseda 
siseturule tarbetu viivituseta, kui 
tootmisprotsesse on teaduslikult 
analüüsitud ja protsessidega seotud nõuded 
on liidu tasandil kehtestatud. Komisjonile 
tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et määrata CE-märgisega 
väetisetoodete või koostisainete jaoks 
kindlaks laiemad või täiendavad
kategooriad, mida saab kasutada selliste 
toodete tootmisel. Loomsete 
kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete 
kategooriaid laiendada või neid lisada vaid 
siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on 
määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 
1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt, 
kuna loomsed kõrvalsaadused, mille jaoks 
ei ole sellist lõpp-punkti kindlaks 
määratud, jäävad nii või teisiti käesoleva 
määruse kohaldamisalast välja.

(eelkõige tuhapõhised tooted). Seega 
võiksid selliseid materjale sisaldavad või 
sellistest materjalidest koosnevad tooted 
pääseda siseturule, kui tootmisprotsesse on 
teaduslikult analüüsitud ja protsessidega 
seotud nõuded on liidu tasandil 
kehtestatud. Komisjonile tuleks Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 290 
kohaselt anda õigus võtta vastu õigusakte, 
et määrata kindlaks laiemad või 
täiendavad CE-märgisega väetisetoodete
või koostisainete kategooriad, mida saab 
kasutada selliste toodete tootmisel. 
Esimese sellise delegeeritud õigusaktiga 
tuleks koostisainete kategooriatesse lisada 
eelkõige struviit, biosüsi ja tuhapõhised 
tooted ja see tuleks vastu võtta võimalikult 
kiiresti pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Loomsete kõrvalsaaduste puhul 
tuleks koostisainete kategooriaid laiendada 
või neid lisada vaid siis, kui tootmisahela 
lõpp-punkt on määratud kindlaks määruses 
(EÜ) nr 1069/2009 sätestatud menetluste 
kohaselt, kuna loomsed kõrvalsaadused, 
mille jaoks ei ole sellist lõpp-punkti 
kindlaks määratud, jäävad nii või teisiti 
käesoleva määruse kohaldamisalast välja. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55 a) Käesoleva määrusega tuleks 
kindlustada praegu kasutatavaid 
tootmisviise, mille puhul kasutatakse 
mineraalväetise koostisainena muid 
tööstuse kõrvalsaadusi või ringlusse 
võetud tooteid, selleks et kaitsta ja toetada 
nende panust liidu ringmajandusse. 
Sellised koostisained tuleks ilma asjatult 
viivitamata lugeda käesoleva määruse 
nõuetele vastavateks koostisaineteks, kui 
vastavaid tootmisprotsesse on teaduslikult 
analüüsitud ja protsessidega seotud 
nõuded on liidu tasandil kehtestatud. 
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Selleks tuleks komisjonile Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
anda õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks avaramalt 
määratletud või täiendavad koostisained, 
mida saab kasutada selliste toodete 
tootmisel.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Tuleb ette näha võimalus jätkuvalt 
kasutada tooteid, mis on võetud ringlusse 
määruses (EÜ) nr 764/20081a sätestatud 
eeskirjade kohaselt.

__________________

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
764/2008, milles sätestatakse menetlused 
seoses teatavate riiklike tehniliste 
eeskirjade kohaldamisega teises 
liikmesriigis seaduslikult turustatavate 
toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks 
otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 21).

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) direktiiv 2000/60/EÜ;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 – alapunkt h a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h a) määrus (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning 
mahepõllumajanduslike toodete 
märgistamise ja määruse (EMÜ) 
nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta.

Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisalasse peaksid kuuluma ka mahepõllumajandus ja selle eripärad.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „väetisetoode” – aine, segu, 
mikroorganism või mis tahes muu 
materjal, mida kasutatakse või 
kavatsetakse kasutada kas iseseisvalt või 
muude materjalidega segatuna taimedel 
või nende risosfääril, et varustada taimi 
toitainetega või parandada nende 
toitainete omastamise tõhusust;

välja jäetud

Selgitus

Kuna tootekategooriaid on kaks, peaks olema ka kaks mõistet ühe asemel.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) „väetis” – aine või ainete segu, mis 
on mõeldud selleks, et varustada taimi 
toitainetega;

Selgitus

Kuna tootekategooriaid on kaks, peaks olema ka kaks mõistet ühe asemel.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) „toitainete omastamise tõhusust 
parandav toode” – aine või ainete segu, 
mikroorganism või mis tahes muu 
materjal, mida kasutatakse taimedel või 
nende risosfääril, et parandada nende 
toitainete omastamise tõhusust;

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 c) „primaarne toitaine” – ainult 
lämmastik, fosfor ja kaalium;

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 d) „sekundaarne toitaine” –
kaltsium, magneesium, naatrium ja 
väävel;

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon avaldab käesoleva 
määruse Euroopa Liidu Teatajas 
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avaldamisega samal ajal suunised, milles 
tootjatele ja turujärelevalveasutustele 
näidatakse selgelt ja koos näidistega, 
kuidas märgistus peab välja nägema. 
Suunistes määratletakse ka III lisa 1. osa 
punkti 2 alapunktis d nimetatud 
asjakohane teave.

Selgitus

Komisjon peaks esitama suunistes mineraalväetiste märgistuse konkreetsed nõuded ja 
visuaalsed aspektid, et anda põllumajandustootjatele selget teavet ja vältida väetiste ebaõiget 
ja keskkonda kahjustavat kasutamist.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) I lisa toote toimekategooria 7 all 
kindlaks määratud väetisetoodete 
mehaanilised segud, mis sisaldavad 
punktis a osutatud väetist.

(b) I lisa toote toimekategooria 7 alla 
kuuluvate toote toimekategooriate 
kombinatsioonid, mis sisaldavad punktis a 
osutatud väetist.

(Mõiste „väetisetoodete mehaaniline segu” 
asendatakse mõistega „toote 
toimekategooriate kombinatsioon; 
muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Selgitus

Toote toimekategooria 7 kavandatud nimetus „väetisetoodete mehaanilised segud” on 
ebaselge ega vasta üleilmse väetiseturu tegelikule olukorrale, kus „väetisesegud” saadakse 
mitmete väetiste kuivsegamisel ilma keemilise reaktsioonita. Selguse tagamiseks tuleks 
toimekategooria 7 nimetust kogu määruse ulatuses muuta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taaskasutamistoimingu läbinud CE- Kui jäätme kujul esinenud materjal on 
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märgisega väetisetoode, mis täidab 
käesolevas määruses sätestatud nõuded, 
loetakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud 
nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata 
seda enam jäätmena.

läbinud taaskasutamistoimingu vastavalt 
käesolevale määrusele ning nõuetele 
vastav CE-märgisega väetisetoode sisaldab 
sellist materjali või koosneb sellest, 
loetakse see materjal direktiivi
2008/98/EÜ artikli 6 lõikes 1 sätestatud 
nõuetele vastavaks, mistõttu seda ei 
käsitata ELi vastavusdeklaratsiooni 
koostamise hetkest alates enam jäätmena.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et 
kohandada neid tehnika arenguga ja 
lihtsustada selliste CE-märgisega 
väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja 
vaba liikumist siseturul,

1. Komisjonil on õigus võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
õigusakte I–IV lisa muutmiseks, et 
kohandada neid teaduse ja tehnika 
arenguga, eelkõige seoses väetiste 
tootmisega loomsetest kõrvalsaadustest ja 
taaskasutusse võetud jäätmetest, ja 
lihtsustada selliste CE-märgisega 
väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja 
vaba liikumist siseturul,

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) mida tootjad kasutavad muude 
tööstuslike ja/või põllumajanduslike 
protsesside kõrvalsaaduste või 
kaassaadustena või mis on ringlusse 
võetud tooted.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab [ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist] vastu 
delegeeritud õigusakti kooskõlas esimese 
lõiguga, et muuta esimest korda II lisas 
sätestatud koostisainete kategooriaid ja 
eelkõige lisada nimetatud koostisainete 
kategooriatesse loomsed kõrvalsaadused, 
struviit, tuhapõhised tooted ja biosüsi. 
Seda delegeeritud õigusakti vastu võttes 
peab komisjon keskenduma konkreetselt 
toitainete taaskasutamise valdkonnas 
toimunud tehnoloogia arengule.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) mikroorganismi nimi; (a) mikroorganismi nimi tüve tasandil;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) taksonoomiline suhe 
mikroorganismi liigiga, mis täidab
Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud 
ohutuse eeldusele vastavaks 
kvalifitseerimise nõuded;

(d) taksonoomiline suhe 
mikroorganismi liigiga, mis vastab
Euroopa Toiduohutusameti kehtestatud 
ohutuse eeldusele vastavaks 
kvalifitseerimise nõuetele, või viide 
kasutatud mikroorganismide väidetavale 
vastavusele asjaomaste mikroorganismide 
ohutust käsitlevate ühtlustatud 
standarditega, mis on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, või vastavusele komisjoni 
vastu võetud uute mikroorganismide 
ohutushindamise nõuetele, juhul kui 
selliseid ühtlustatud standardeid ei ole 
kehtestatud;
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli lõike 2 
kohaldamisel antakse komisjonile artikli 
43 kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks uute 
mikroorganismide ohutushindamise 
nõuded. Esimene selline delegeeritud 
õigusakt tuleb vastu võtta ... [ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist].

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Samuti on komisjonil on õigus 
võtta kooskõlas artikliga 43 vastu 
delegeeritud õigusakte I–IV lisa 
muutmiseks, võttes arvesse uusi 
teaduslikke tõendeid. Komisjon kasutab 
seda õigust, kui riskihindamise alusel on 
vajalik tagada, et käesoleva määruse 
nõuetele vastav CE-märgisega väetisetoode 
ei kujuta endast tavapärastes 
kasutustingimustes vastuvõetamatut ohtu 
inim-, looma- või taimetervisele, ohutusele 
või keskkonnale.

4. Samuti on komisjonil on pärast 
uute teaduslike tõendite läbivaatamist 
õigus võtta kooskõlas artikliga 43 vastu 
delegeeritud õigusakte I–IV lisa 
muutmiseks. Komisjon kasutab seda 
õigust, kui riskihindamise alusel on vajalik 
tagada, et käesoleva määruse nõuetele 
vastav CE-märgisega väetisetoode ei 
kujuta endast nõuetekohasel kasutamisel
vastuvõetamatut ohtu inim-, looma- või 
taimetervisele, ohutusele või keskkonnale.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. II lisa koostisainete kategooria 10 
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osas antakse komisjonile artikli 43 
kohaselt õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, et määrata kindlaks 
biolagunevuse kriteeriumi standardi 
nõuded ja töötada välja asjakohane 
biolagunevuse katsemeetod. Nimetatud 
nõudeid ja katsemeetodit hinnatakse 
uusimate teadusandmete põhjal ja need 
tuleb kehtestada ... [viis aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva].

Selgitus

Muudatusettepanekus viidatakse kontrollitud vabanemisega väetiste biolagunevuse standardi 
ja katsemeetodi kehtestamisele delegeeritud õigusakti kaudu. Seda täiendab vastav II lisa 
koostisainete kategooria 10 muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) põllumajanduskultuuride 
kvaliteedinäitajad.

(c) põllumajanduskultuuride kvaliteet.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) huumuse moodustamine;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
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Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) mullas ja risosfääris sisalduvate 
toitainete kättesaadavuse parandamine;

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 46 a

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmine

V lisa punkt 12 asendatakse järgmisega:

„12. kompost, biogaas ja 
kääritussaadused“.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei takista selliste 
väetisetoodete turul kättesaadavaks 
tegemist, mis kannavad vastavuses 
määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ 
väetis” ja on lastud turule enne 
[Publications office, please insert the date 
of application of this Regulation]. 5. 
peatükki kohaldatakse selliste toodete 
suhtes mutatis mutandis.

Liikmesriigid ei takista selliste 
väetisetoodete turul kättesaadavaks 
tegemist, mis kannavad vastavuses 
määrusega (EÜ) nr 2003/2003 märget „EÜ 
väetis” ja on lastud turule enne 
[Väljaannete talitus, palun sisestada 
kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva]. 5. 
peatükki kohaldatakse selliste toodete 
suhtes mutatis mutandis.

Selgitus

Artiklis 48 ette nähtud üleminekuperiood ei tundu realistlik. Reaalsem oleks 12 kuud pärast 
määruse kohaldamise kuupäeva.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 1 – punkt C – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C. Mineraalväetis (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Tõepoolest ei puuduta

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – 1. osa – punkt 1 – punkt C a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

C a. Vähese süsinikusisaldusega väetis

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Muudatusettepaneku 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt 
heakskiitmiseks või heakskiitmise 
uuendamiseks esitatud aineid, mis on 
rakendusmäärusest (EL) nr 540/2011 
välja jäetud, ei tohi väetisetoodetes 
kasutada, kui väljajätmine toimus 
määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 1 
punktis 4 osutatud põhjusel.
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Selgitus

Kui koostisainete määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaste koostisainetena heakskiitmisest on 
ohutusega seotud põhjustel keeldutud, ei oleks õige lubada nende kasutamist väetisetoodetes.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- süsinikku (C) ja - orgaanilist süsinikku (Corg) ja

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja 
arvatud fossiilsed või geoloogilistesse 
formatsioonidesse suletud materjalid.

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja 
arvatud fossiilsed või geoloogilistesse 
formatsioonidesse suletud materjalid
(eranditeks on leonardiit, ligniit ja 
turvas).

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetoode sisaldab 
vähemalt üht järgmistest deklareeritud 
toitainetest kehtestatud miinimumkogusele 
vastaval määral:

2. CE-märgisega väetisetoode sisaldab 
vähemalt üht järgmistest deklareeritud 
primaarsetest toitainetest kehtestatud 
miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

- 1 massiprotsent üldlämmastikku 
(N),

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

- 1 massiprotsent kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui toode sisaldab rohkem kui üht 
toitainet, peavad nende sisaldused olema 
vähemalt järgmised:

– 1 massiprotsent üldlämmastikku 
(N),

– 1 massiprotsent fosforpentoksiidi 
(P2O5) kokku,

– 1 massiprotsent kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

ning nende kõigi sisaldus kokku peab 
olema vähemalt 4%.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1 (B) – punkt 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja mis on üksnes bioloogilise päritoluga, välja 
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arvatud fossiilsed või geoloogilistesse 
formatsioonidesse suletud materjalid.

arvatud fossiilsed või geoloogilistesse 
formatsioonidesse suletud materjalid
(eranditeks on leonardiit, ligniit ja 
turvas).

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi
(P2O5) kokku või

- 1 massiprotsent neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5) või

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A)(II) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui toode sisaldab rohkem kui üht 
toitainet, peavad nende sisaldused olema 
vähemalt järgmised:

– 1 massiprotsent üldlämmastikku 
(N),

– 1 massiprotsent fosforpentoksiidi 
(P2O5) kokku,

– 1 massiprotsent kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

ning nende kõigi sisaldus kokku peab 
olema vähemalt 4%.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – II osa – PFC 1(B)(I) – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. CE-märgisega väetisetoote iga ühik 
sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist 
ainet ja toitaineid.

4. CE-märgisega väetisetoote iga ühik 
sisaldab deklareeritud koguse orgaanilist 
süsinikku ja kõiki toitaineid. Ühiku all 
mõistetakse toote selliseid koostisosi nagu 
nt graanulid.

Selgitus

Võimatu on tagada iga tooteühiku täpset koostisainete sisaldust.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N), millest 0,5 massiprotsenti CE-
märgisega väetisetootes on orgaaniline 
lämmastik (N) või

- 1 massiprotsent üldlämmastikku 
(N), millest 0,5 massiprotsenti CE-
märgisega väetisetootes on orgaaniline 
lämmastik (N) või

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti fosforpentaoksiidi
(P2O5) kokku või

- 1 massiprotsent neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5) või

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.
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Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 2 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

- 1 massiprotsent kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

2 a. Kui toode sisaldab rohkem kui üht 
toitainet, peavad nende sisaldused olema 
vähemalt järgmised:

– 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 1,5 massiprotsenti 
fosforpentoksiidi (P2O5) kokku,

– 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

ning nende kõigi summaarne sisaldus 
peab olema vähemalt 4%.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(B)(II) – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. CE-märgisega väetisetoote 
orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on
vähemalt 3 massiprotsenti.

3. CE-märgisega väetisetoote 
orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus peab 
olema vähemalt 1 massiprotsent.
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Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mineraalväetis on väetis, mis ei ole 
orgaaniline väetis ega orgaanilis-
mineraalne väetis.

Mineraalväetis on väetis, mis sisaldab 
mineraalseid toitaineid või loomset või
taimset päritolu mineraalseks töödeldud 
toitaineid. Mineraalseid toitaineid 
sisaldavateks loetakse 
kaltsiumtsüaanamiid, karbamiid ning 
selle kondensatsiooni- ja kaasnevad 
saadused. CE-märgisega väetisetoote 
orgaanilise süsiniku (Corg) sisaldus ei tohi 
ületada 1 massiprotsenti. See välistab 
kokkuleppeliselt pinnakattevahenditest ja 
tehnilistest ainetest pärit süsiniku.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Fosforväetised peavad vastama vähemalt 
ühele järgmistest lahustuvuse 
miinimumtasemetest, et olla taimedele 
omastatavad, muidu ei saa neid 
fosforväetisena deklareerida:

– lahustuvus vees: vähemalt 40 % 
fosfori üldsisaldusest või

– lahustuvus neutraalses 
ammooniumtsitraadis: vähemalt 75% 
fosfori üldsisaldusest või

– lahustuvus sipelghappes (ainult 
pehme kivimi fosfaadi puhul): vähemalt 
55 % fosfori üldsisaldusest.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) – lõik 1 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogu deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse ammoniaaklämmastiku, 
nitraatlämmastiku, karbamiidlämmastiku 
ning metüleenkarbamiidina, 
isobutülideendikarbamiidina ja 
krotonülideendikarbamiidina esineva 
lämmastiku sisalduse summana. 
Deklareeritav fosforisisaldus esitatakse 
fosfaatfosfori vormina. Pärast teaduslikku 
uurimist võib kooskõlas artikli 42 lõikega 
1 lisada uusi vorme.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud
vaid ühe toitaine sisaldus.

1. Makrotoitaineid sisaldava tahke 
lihtmineraalväetise puhul tuleb 
deklareerida vaid ühe primaarse või 
sekundaarse toitaine sisaldus. Primaarse 
toitainega tahkes lihtmineraalväetises 
võib esineda ka sekundaarseid toitaineid.

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepanekus esinevale määratlusele kuuluks „CAN 27 with S“ 
makrotoitaineid sisaldavate tahkete kompleksmineraalväetiste toimekategooria PFC 1 (C) (I) 
(a) (ii) alla. Selline liigitus ei ole tavapärane ega ole õige ka agronoomilisest seisukohast. 
Pealegi on see vastuolus teadlaste, inseneride ja põllumajandusspetsialistide seisukohtadega.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetoode sisaldab 
mitut järgmist deklareeritud toitainet 
kehtestatud miinimumkogusele vastaval 
määral:

2. CE-märgisega väetisetoode sisaldab 
mitut primaarset deklareeritud toitainet 
kehtestatud miinimumkogusele vastaval 
määral:
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(i) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 12 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

- 12 massiprotsenti neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5);

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 3 massiprotsenti fosforpentaoksiidi
(P2O5) kokku,

- 12 massiprotsenti neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5);

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

- 5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ning võib sisaldada üht või enamat 
sekundaarset toitainet kehtestatud 
miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

- 2 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

- 2 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(a)(ii) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

- 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava vedela 
lihtmineraalväetise puhul on deklareeritud
vaid ühe toitaine sisaldus.

1. Makrotoitaineid sisaldava vedela 
lihtmineraalväetise puhul tuleb 
deklareerida vaid ühe primaarse või 
sekundaarse toitaine sisaldus. Primaarse 
toitainega vedelas lihtmineraalväetises 
võib esineda ka sekundaarseid toitaineid.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab üht järgmistest deklareeritud 
toitainetest kehtestatud miinimumkogusele 
vastaval määral:

2. CE-märgisega väetisetoode peab 
sisaldama üht primaarsetest deklareeritud 
toitainetest kehtestatud miinimumkogusele 
vastaval määral:

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 5 massiprotsenti fosforpentaoksiidi
(P2O5) kokku,

- 5 massiprotsenti neutraalses
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5);

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- ning võib sisaldada üht või enamat 
sekundaarset toitainet kehtestatud 
miinimumkogusele vastaval määral:

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

- 5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku,

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(i) – punkt 2 – taane 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1 massiprotsent naatriumoksiidi 
(Na2O) kokku.

- 0,5 kuni 5 massiprotsenti
naatriumoksiidi (Na2O) kokku.

Selgitus

Primaarsed toitained N, P2O5 ja K2O on taimede kasvuks hädavajalikud; sekundaarsed 
toitained MgO, CaO, SO3 ja Na2O üksnes toetavad nende toimet. Nende kahe kategooria 
eristamisest loobumine viiks põllumajandustootjad segadusse. Seepärast tuleks 
makrotoitaineid sisaldava tahke liitväetise valemis esitada mitu primaarset ja tõenäoliselt üks 
või mitu sekundaarset toitainet. Märgistamisnõuetes tunnistatakse kaudselt primaarsete ja 
sekundaarsete toitainete eristamise vajalikkust, kuna neis nõutakse, et esimeste kohta tuleb 
teave esitada esimeses järjekorras.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Makrotoitaineid sisaldava vedela 
kompleksmineraalväetise puhul on 

1. Makrotoitaineid sisaldava vedela 
kompleksmineraalväetise puhul tuleb 
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deklareeritud enam kui ühe toitaine 
sisaldus.

deklareerida enam kui ühe primaarse
toitaine sisaldus.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

- 3 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N) või

Selgitus

Mineraalväetistel ja eelkõige makrotoitaineid sisaldavatel vedelatel 
kompleksmineraalväetistel peab olema teatav minimaalne toitainete sisaldus, et need oleksid 
põllumajanduslikult tõhusad ja aitaksid põllumajandustootjatel põllukultuuride saagikust 
tõsta. Väga madala toitainesisaldusega väetisetooted ei oleks tõhusad. Põllumajandustootjad 
peaksid põllukultuuride tarbeks kasutama suuri väetisekoguseid, mis muudaks nende 
transpordi, ladustamise ja kasutamise kallimaks ja vähem ressursitõhusaks.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku,

- 1,5 massiprotsenti neutraalses 
ammooniumtsitraadis ja vees lahustuvat 
fosforpentoksiidi (P2O5),

Selgitus

Põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole termin „üldsisaldus” („kokku“) kehtiv, eriti kõrge ja 
neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise puhul. Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv 
fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1,5 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku,

- 3 massiprotsenti kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku või

Selgitus

Mineraalväetistel ja eelkõige makrotoitaineid sisaldavatel vedelatel 
kompleksmineraalväetistel peab olema teatav minimaalne toitainete sisaldus, et need oleksid 
põllumajanduslikult tõhusad ja aitaksid põllumajandustootjatel põllukultuuride saagikust 
tõsta. Väga madala toitainesisaldusega väetisetooted ei oleks tõhusad. Põllumajandustootjad 
peaksid põllukultuuride tarbeks kasutama suuri väetisekoguseid, mis muudaks nende 
transpordi, ladustamise ja kasutamise kallimaks ja vähem ressursitõhusaks.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 0,75 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku,

- 1,5 massiprotsenti 
magneesiumoksiidi (MgO) kokku või

Selgitus

Mineraalväetistel ja eelkõige makrotoitaineid sisaldavatel vedelatel 
kompleksmineraalväetistel peab olema teatav minimaalne toitainete sisaldus, et need oleksid 
põllumajanduslikult tõhusad ja aitaksid põllumajandustootjatel põllukultuuride saagikust 
tõsta. Väga madala toitainesisaldusega väetisetooted ei oleks tõhusad. Põllumajandustootjad 
peaksid põllukultuuride tarbeks kasutama suuri väetisekoguseid, mis muudaks nende 
transpordi, ladustamise ja kasutamise kallimaks ja vähem ressursitõhusaks.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 0,75 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku,

- 1,5 massiprotsenti kaltsiumoksiidi 
(CaO) kokku või

Selgitus

Mineraalväetistel ja eelkõige makrotoitaineid sisaldavatel vedelatel 
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kompleksmineraalväetistel peab olema teatav minimaalne toitainete sisaldus, et need oleksid 
põllumajanduslikult tõhusad ja aitaksid põllumajandustootjatel põllukultuuride saagikust 
tõsta. Väga madala toitainesisaldusega väetisetooted ei oleks tõhusad. Põllumajandustootjad 
peaksid põllukultuuride tarbeks kasutama suuri väetisekoguseid, mis muudaks nende 
transpordi, ladustamise ja kasutamise kallimaks ja vähem ressursitõhusaks.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – punkt 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 0,75 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

- 1,5 massiprotsenti vääveltrioksiidi 
(SO3) kokku või

Selgitus

Mineraalväetistel ja eelkõige makrotoitaineid sisaldavatel vedelatel 
kompleksmineraalväetistel peab olema teatav minimaalne toitainete sisaldus, et need oleksid 
põllumajanduslikult tõhusad ja aitaksid põllumajandustootjatel põllukultuuride saagikust 
tõsta. Väga madala toitainesisaldusega väetisetooted ei oleks tõhusad. Põllumajandustootjad 
peaksid põllukultuuride tarbeks kasutama suuri väetisekoguseid, mis muudaks nende 
transpordi, ladustamise ja kasutamise kallimaks ja vähem ressursitõhusaks.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(Ca) (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PFC 1(Ca): vähese süsinikusisaldusega 
väetis 

1. CE-märgisega väetisetoode, mis ei 
kuulu toimekategooriatesse PFC1(A), 
PFC1(B), PFC 1(C) või PFC 7, loetakse 
vähese süsinikusisaldusega väetiseks, kui 
ta sisaldab 1%...7,5% orgaanilist 
süsinikku (Corg).

2. Kaltsiumtsüaanamiidis ning 
karbamiidis ja selle kondensatsiooni- ja 
kaasnevates saadustes leiduvat süsinikku 
ei loeta selle mõiste kohaselt orgaaniliseks 
süsinikuks.

3. Vähese süsinikusisaldusega 
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väetiste suhtes kohaldatakse 
toimekategooria PFC 1(C) tahkete või 
vedelate, liht- või kompleks- ning makro-
või mikrotoitaineid sisaldavate väetiste 
spetsifikatsioone.

4. Nende saasteainete osas, mille 
sisalduse piirväärtusi ei ole 
toimekategooria PFC1(C) raames 
kehtestatud, peavad toimekategooria PFC 
1(Ca) all müüdavad tooted vastama I lisas 
orgaanilistele või orgaanilis-
mineraalsetele väetistele kehtestatud 
saasteaine sisalduse piirväärtustele.

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lubiaine on CE-märgisega 
väetisetoode, mille otstarve on korrigeerida 
mulla happesust ning mis sisaldab 
toitainete kaltsiumi (Ca) või magneesiumi 
(Mg) oksiide, hüdroksiide, karbonaate või 
silikaate.

1. Lubiaine on CE-märgisega toode, 
mille otstarve on korrigeerida mulla 
happesust ning mis sisaldab toitainete 
kaltsiumi (Ca) või magneesiumi (Mg) 
oksiide, hüdroksiide, karbonaate või 
silikaate.

Selgitus

Väetisi, millega viiakse mulda toitaineid, tuleb eristada väetiste toitainete omastamise 
tõhusust suurendavatest toodetest. Käesolev muudatusettepanek peaks kehtima kõigi 
käesoleva määrusega hõlmatud toitainete omastamise tõhusust suurendavate toodete suhtes.

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mullaparandusaine on CE-märgisega 
väetisetoode, mida lisatakse mullale selle 
füüsikaliste või keemiliste omaduste, 
struktuuri või bioloogilise aktiivsuse 
säilitamiseks, parandamiseks või 

Mullaparandusaine on aine (k.a multš), 
mis lisatakse mulda kohapeal eelkõige 
selleks, et säilitada või parandada mulla 
füüsikalisi omadusi, ning mis võib 
parandada mulla keemilisi ja/või 
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kaitsmiseks. bioloogilisi omadusi või aktiivsust. 

Selgitus

Mullaparandusaineid viiakse ka mullapinnale (multšina), et vähendada aurumist, piirata 
umbrohtude levikut ja suurendada alumiste mullakihtide bioloogilist aktiivsust. Kui mõistet ei 
muudeta, jäävad need mullaparandusained määrusest välja.

Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-märgisega väetisetooted peavad 
sisaldama vähemalt 15% bioloogilise 
päritoluga ainet.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Orgaaniline mullaparandusaine 
koosneb üksnes bioloogilise päritoluga 
ainest, välja arvatud fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid.

1. Orgaaniline mullaparandusaine 
koosneb üksnes bioloogilise päritoluga 
ainest, välja arvatud fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid, eranditeks on leonardiit, ligniit 
ja turvas.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetootes 
esinevad saasteained ei tohi ületada 
järgmisi koguseid:

2. CE-märgisega orgaanilise 
mullaparandusaine saasteainete sisaldus
ei tohi olla suurem kui:
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Selgitus

Tooteid, millega viiakse mulda toitaineid (väetised), tuleb eristada toitainete omastamise 
tõhusust suurendavatest toodetest (nt lubi).

Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(a) – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. CE-märgisega väetisetoote 
kuivainesisaldus on vähemalt 40 %.

4. CE-märgisega väetisetoote 
kuivainesisaldus peab olema vähemalt 
20 %.

Muudatusettepanek 96

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(B) – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Biolagunev multšikile on II lisa 
CMC 10 punktide 2 a ja 3 nõuetele vastav 
biolagunev polümeerkile, mis on ette 
nähtud otse mullapinnale paigutamiseks, 
et kaitsta selle struktuuri, pärssida 
umbrohu kasvu, vähendada mulla 
niiskuskadu või tõkestada erosiooni.

Selgitus

Muudatusega kehtestatakse järgmine alamkategooria: biolagunevast polümeerkilest 
valmistatud multšikile, mis peab kaitsma mulla struktuuri, pärssima umbrohu kasvu, 
vähendama mulla niiskuskadu või tõkestama erosiooni.

Muudatusettepanek 97

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kasvusubstraat on materjal, v.a 
muld, mida kasutatakse substraadina 

1. Kasvusubstraat on kohapealne 
kasvukeskkond, v.a muld, milles 
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juurte arenguks. kasvatatakse taimi või seeni.

Muudatusettepanek 98

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega 
väetisetoode, mida lisatakse tootele, mis 
varustab taimi toitainetega, et parandada 
kõnealuse toote toitainete vabastamise 
võimet.

Agronoomiline lisaaine on CE-märgisega 
väetisetoode, mis on ette nähtud tootele
lisamiseks, millel on tõestatud toime 
mineraalsete või mineraliseeritud 
toitainete eri vormide transformatsioonile 
ja/või taimetoitainete kättesaadavusele või
mida lisatakse mullale, et parandada 
taimede toitainete omastamist mullast või 
et vähendada toitainete kadu.

Selgitus

Agronoomilised lisaained aitavad tõhusalt põllukultuuride toitainete omastamist parandada 
ning minimeerida väetamise keskkonnamõjusid. I lisa II osa kategoorias PFC 5 sätestatud 
määratlust tuleks täiustada, et see peegeldaks nii praegu turul olevaid tooteid kui ka 
uuenduslike toodete tulevikupotentsiaali.

Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200636

kohaselt olema registreeritud toimikus, mis 
sisaldab:

Iga aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200636

kohaselt olema registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub mõne 
nimetatud määruse artiklis 6 või selle IV 
või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

36 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 

36 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
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toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 100

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(A) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud välja jäetud
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kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 103

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200637

kohaselt olema registreeritud toimikus, mis 
sisaldab:

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200637

kohaselt olema registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

37 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

37 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud
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Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(B) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 106

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5 (B) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 107

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200638

kohaselt olema registreeritud toimikus, mis 
sisaldab:

2. Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200638

kohaselt olema registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
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selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

38 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

38 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 108

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.
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Muudatusettepanek 110

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 5(C) – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) huumuse moodustamine;

Muudatusettepanek 112

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) mullas ja risosfääris sisalduvate 
toitainete kättesaadavuse parandamine.

Muudatusettepanek 113

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Taimede biostimulaator peab 3. Taimede biostimulaator peab 
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märgistusel täpsustatud põllukultuuride 
puhul omama märgistusel teatatud mõju.

märgistusel loetletud põllukultuuride 
suhtes omama märgistusel nimetatud mõju. 
Kui taimede biostimulaator sisaldab ühte 
või mitut määruse (EÜ) nr 1107/2009 
kohaselt heakskiidetud koostisainet, peab 
vastavushindamisel esitatav teave andma 
veenvaid empiirilisi tõendeid 
biostimulaatori mõju kohta, võttes arvesse 
selliseid asjaomaseid parameetreid nagu 
koostisosade suhtelised 
kontsentratsioonid, kasutatavad kogused, 
aeg, taimede kasvujärk, põllukultuur jms.

Selgitus

Vastavushindamismenetluse käigus tuleks igal juhul nõuda empiirilisi tõendeid 
biostimulaatori mõju kohta; kui selle nõude tähtsust määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt 
heakskiidetud koostisainete puhul eriliselt rõhutada, peaks see aitama vältida kuritarvitusi 
isikute poolt, kes püüavad mitte taotleda luba toote kasutamiseks taimekaitsevahendina, ning 
vältida võimalust, et mõne koostisaine esinemine takistaks nõuetekohaste 
biostimulaatortoodete tunnustamist.

Muudatusettepanek 114

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Mikroobne taimede biostimulaator 
sisaldab üksnes mikroorganismi või 
mikroorganismide rühma, millele on 
osutatud II lisa koostisainete kategoorias 7.

1. Mikroobse taimede biostimulaatori 
koostisse kuuluvad:

(a) mikroorganism või 
mikroorganismide rühm, millele 
osutatakse II lisa koostisainete 
kategoorias 7;

(b) punktis a sätestatust erinev 
mikroorganism või mikroorganismide 
rühm. Neid võib kasutada koostisainete 
kategooriatena, kui need vastavad II lisa 
koostisainete kategoorias 7 sätestatud 
nõuetele.
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Muudatusettepanek 115

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetootes 
esinevad saasteained ei tohi ületada 
järgmisi koguseid:

2. CE-märgisega lubiaine 
saasteainete sisaldus ei tohi ületada 
järgmisi näitajaid:

Selgitus

Tooteid, millega viiakse mulda toitaineid (väetised), tuleb eristada toitainete omastamise 
tõhusust suurendavatest toodetest (nt lubiained).

Muudatusettepanek 116

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(A) – punkt 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

on taimede biostimulaatori pH 4 või 
sellest kõrgem.

välja jäetud

Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6(B)(II) – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. CE-märgisega väetisetootes 
esinevad saasteained ei tohi ületada 
järgmisi koguseid:

2. CE-märgisega lubiaine 
saasteainete sisaldus ei tohi ületada 
järgmisi näitajaid:

Selgitus

Tooteid, millega viiakse mulda toitaineid (väetised), tuleb eristada toitainete omastamise 
tõhusust suurendavatest toodetest (nt lubiained).



AD\1126399ET.docx 55/95 PE599.577v02-00

ET

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 7 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Mehaanilise segu valmistamine ei 
tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine 
olemust

3. Mehaanilise segu valmistamine ei 
tohi muuta ühegi väetisetootest koostisaine 
funktsiooni ega CE-märgisega 
väetisetoodete segu mõistlikult eeldatavate 
hoiu- või kasutamistingimuste korral 
kahjustada inimeste, loomade või taimede 
tervist, ohutust või keskkonda.

Selgitus

Muudatusettepanek peab tagama, et mehaanilise segu valmistamisel säilitatakse hoolikalt 
toote funktsionaalsust.

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 7 – punkt 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– viisil, mis avaldab CE-märgisega 
väetisetoodete mehaanilise segu 
põhjendatult eeldatavate hoiu- või 
kasutamistingimuste korral kahjulikku 
mõju inimeste, loomade või taimetervisele, 
ohutusele või keskkonnale või

välja jäetud

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 7 – punkt 3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muul olulisel moel. välja jäetud

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
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II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõrvalsaadused direktiivi 
2008/98/EÜ tähenduses;

(b) kõrvalsaadused direktiivi 
2008/98/EÜ tähenduses, välja arvatud 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuete 
kohaselt registreeritud kõrvalsaadused, 
mis ei kuulu ühegi 
registreerimiskohustusest tehtava erandi 
alla, mis on sätestatud sama määruse V 
lisa punktis 5;

Selgitus

Eesmärk on kehtestada toodetele ja kõrvalsaadustele ühesugused ohutusnõuded ning 
seejuures lubada kasutada turul saadaolevaid kõrvalsaadusi.

Muudatusettepanek 122

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) polümeerid või (e) polümeerid, v.a need, mida 
kasutatakse kasvusubstraatides, mis ei ole 
mullaga kokkupuutes, või

Selgitus

Ettepanekuga tuleks sõnaselgelt ette näha võimalus kasutada polümeere sideainena 
kasvusubstraatide puhul, mis ei puutu kokku mullaga. Need polümeerid ei ohusta loomade, 
inimeste või taimede tervist ega keskkonda.

Muudatusettepanek 123

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik puhasainena või segu koostisainena 
CE-märgisega väetisetootesse lisatud ained 
peavad määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kohaselt olema registreeritud toimikus, mis 
sisaldab:

Kõik puhasainena või segu koostisainena 
CE-märgisega väetisetootesse lisatud 
ained, mis ei kuulu ühegi määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artiklis 6 või IV või V lisas 
sätestatud registreerimiskohustusest 



AD\1126399ET.docx 57/95 PE599.577v02-00

ET

tehtava erandi alla, peavad määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 kohaselt olema registreeritud 
toimikus, mis sisaldab:

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 125

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 126

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 1 – punkt 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 127

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada taimi, taimeosi või 
taimeekstrakte, mida ei ole töödeldud muul 
viisil kui lõikamine, peenestamine, 
tsentrifuugimine, pressimine, kuivatamine, 
külmkuivatamine või veega 
ekstraheerimine.

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada taimi, taimeosi või 
taimeekstrakte, mida on töödeldud üksnes 
füüsiliselt või mehaaniliselt (lõikamine, 
peenestamine, tsentrifuugimine, 
sõelumine, jahvatamine, pressimine, 
kuivatamine, külmkuivatamine, 
granuleerimine, tükeldamine, 
puhverlahusega töötlemine, 
väljapressimine, külmtöötlemine, 
kuumusega desinfitseerimine või veega 
ekstraheerimine).

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada komposti, mis on saadud üksnes 
ühe või enama järgmise sisendmaterjali 
aeroobse kompostimise teel:

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada komposti ning kompostist 
valmistatud vedelat või tahket mikroobset 
või mittemikroobset ekstrakti, mis on 
saadud üksnes ühe või mitme järgmise 
sisendmaterjali aeroobse kompostimise
ning looduslike mikroorganismide 
võimaliku järgneva paljunemise teel:

Muudatusettepanek 129

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) 2. ja 3. kategooria loomsed (b) tooted, mis on valmistatud 
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kõrvalsaadused vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1069/2009;

määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 32 
osutatud loomsetest kõrvalsaadustest, mis 
vastavalt nimetatud määruse artiklile 5 on 
jõudnud tootmisahela lõpp-punkti;

Selgitus

Komisjoni pakutud määratlused ei taga seda, et erandina määrusest 1069/2009 
avatingimustes 2. ja 3. kategooria loomsetest kõrvalsaadustest toodetud komposti loetaks 
väetisaineks ja kasvusubstraadiks, seega ei taga need kooskõla tulevase määrusega.
Kompostid tuleb lugeda väetisaineteks ja kasvusubstraadiks sellise kontrollisüsteemi ja 
valideeritud meetodi põhjal, mis võimaldab temperatuuri tõusu reguleerida ja 
hügieeninõudeid kontrollida, nii et tooted saaks mulda tagasi viia.

Muudatusettepanek 130

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) elus- või surnud organismid või nende 
osad, mis on töötlemata kujul või mida on 
töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või 
gravitatsiooniliste meetmetega, vees 
lahustamise, flotatsiooni, veega 
ekstraheerimise, aurdestillatsiooni teel või 
kuumutamisega ainult vee eraldamiseks, 
või mida saadakse õhust eraldamise teel 
mis tahes vahenditega, välja arvatud 
järgmised materjalid:

(c) elus- või surnud organismid või nende 
osad, mis on töötlemata kujul või mida on 
töödeldud käsitsi, mehaaniliselt või 
gravitatsiooniliste meetmetega, vees 
lahustamise, flotatsiooni, veega 
ekstraheerimise, aurdestillatsiooni teel või 
kuumutamisega ainult vee eraldamiseks, 
või mida saadakse õhust eraldamise teel 
mis tahes vahenditega, tarbimiseks 
kõlbmatud toidu- ja söödajäätmed, mis ei 
sisalda saasteaineid ning agrokütusena 
kasutatavad istandusjäätmed, mis ei 
sisalda saasteaineid, välja arvatud 
järgmised materjalid:

Muudatusettepanek 131

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3– punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200640 kohaselt registreeritud
toimikus, mis sisaldab:

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200640 kohaselt registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
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selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

40 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

40 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 132

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 133

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.
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Muudatusettepanek 134

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest ning

välja jäetud

kõigi lisaainete kogusisaldus ei ületa 5 % 
sisendmaterjali kogumassist; või

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 135

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toiduainetööstuse töötlemata ja 
mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja 
arvatud loomseid kõrvalsaadusi 
kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1069/2009.

Selgitus

Koostisainete kategooriate 3 ja 5 puhul välistatakse praegu tööstussetete sisendmaterjalina 
kasutamine. Tööstussette mõiste on selgelt määratlemata. Paljud põllumajandusliku 
toidutööstuse (nt puuviljade töötlemisel või piima/juustu tootmisel tekkivad) setted kujutavad 
endast täiesti puhast orgaanilist ainet ning komposteerimis- ja kääritamisprotsesside sobivaid 
ja ohutuid sisendeid.

Muudatusettepanek 136

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 1 – alapunkt e b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) koostisainete kategooriatele CMC 
2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja 
CMC 11 vastavad materjalid.

Muudatusettepanek 137

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kes töötleb üksnes eespool punktis 
1 osutatud sisendmaterjale ning

- mille puhul on eespool punktis 1 
osutatud sisendmaterjalide töötlemisliinid 
selgelt eraldatud tootmisliinidest muude 
kui eespool punktis 1 osutatud 
sisendmaterjalide töötlemiseks ning

Muudatusettepanek 138

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 6 – alapunkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kriteerium: maksimaalselt 25 mmol 
O2/kg orgaaniline aine/h; või

- kriteerium: maksimaalselt 50 mmol 
O2/kg orgaaniline aine/h; või

Selgitus

On arusaamatu, miks siin on teine väärtus kui CMC 5 puhul, sellepärast tehakse ettepanek 
kasutada mõlema puhul näitajat 50.

Muudatusettepanek 139

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200643 kohaselt registreeritud
toimikus, mis sisaldab:

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200643 kohaselt registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
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mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

43 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

43 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 141

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.
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Muudatusettepanek 142

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 1 – alapunkt b – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest ning

välja jäetud

– kõigi lisaainete kogusisaldus ei 
ületa 5 % sisendmaterjali kogumassist; 
või

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 143

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt c – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– reoveesete, tööstussete või 
süvendustööde muda;

– reoveesete, tööstussete (välja 
arvatud alapunktis e a osutatu) või 
süvendustööde muda ning

Selgitus

Koostisainete kategooriate 3 ja 5 puhul välistatakse praegu tööstussetete sisendmaterjalina 
kasutamine. Tööstussette mõiste on selgelt määratlemata. Paljud põllumajandusliku 
toidutööstuse (nt puuviljade töötlemisel või piima/juustu tootmisel tekkivad) setted kujutavad 
endast täiesti puhast orgaanilist ainet ning komposteerimis- ja kääritamisprotsesside sobivaid 
ja ohutuid sisendeid.

Muudatusettepanek 144

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – sissejuhatav lause
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200644 kohaselt registreeritud
toimikus, mis sisaldab:

– lisaaine on määruse (EÜ) nr 
1907/200644 kohaselt registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

44 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

44 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
lisaaine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 145

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 146

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt d – alapunkt 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 

välja jäetud



PE599.577v02-00 66/95 AD\1126399ET.docx

ET

mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 147

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) toiduainetööstuse töötlemata ja 
mehaaniliselt töödeldud jäätmed, välja 
arvatud loomseid kõrvalsaadusi 
kasutavate valdkondade jäätmed vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1069/2009.

Selgitus

Koostisainete kategooriate 3 ja 5 puhul välistatakse praegu tööstussetete sisendmaterjalina 
kasutamine. Tööstussette mõiste on selgelt määratlemata. Paljud põllumajandusliku 
toidutööstuse (nt puuviljade töötlemisel või piima/juustu tootmisel tekkivad) setted kujutavad 
endast täiesti puhast orgaanilist ainet ning komposteerimis- ja kääritamisprotsesside sobivaid 
ja ohutuid sisendeid.

Muudatusettepanek 148

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt e b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e b) koostisainete kategooriatele CMC 
2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 ja 
CMC 11 vastavad materjalid.

Muudatusettepanek 149

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) termofiilne anaeroobne kääritamine (a) termofiilne anaeroobne kääritamine 
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55°C juures vähemalt 24 h ning 
hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva;

55°C juures vähemalt 24 h ning 
hüdrauliline viibeaeg vähemalt 20 päeva, 
mille järel võetakse analüüsid, et 
kontrollida, kas kääritamisprotsess on 
haigusetekitajad edukalt hävitanud;

Selgitus

Sellise madala temperatuuri ja lühikese kääritamisaja juures võivad mõned haigusetekitajad 
säilida ja hiljem ooteaja kestel paljuneda. Ooteaja lõpus tuleb kindlasti kontrollida, kas 
haigusetekitajad on hävinud.

Muudatusettepanek 150

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) oliivijääkõli – oliiviõli pressimise 
viskoosne kõrvalsaadus, mille saamiseks 
töödeldakse märga oliiviõli orgaaniliste 
lahustitega kas kahes (alperujo) või 
kolmes järgus (orujo).

Selgitus

Oliivijääkõli mõiste tuleks lisada, kuna üheski eelnevas punktis ei ole seda esitatud. Seejuures 
tuleb arvestada, et orgaanilised lahustid on lõpptootest peaaegu täielikult kõrvaldatud.

Muudatusettepanek 151

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 1 – alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) mis tahes muu materjal või aine, 
mis on toidule või loomasöödale 
lisamiseks heaks kiidetud.

Muudatusettepanek 152

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aine peab määruse (EÜ) nr 1907/200647

kohaselt olema registreeritud toimikus, mis 
sisaldab:

Aine peab olema määruse (EÜ) nr 
1907/200638 kohaselt registreeritud, välja 
arvatud juhul, kui see kuulub sõnaselgelt 
mõne nimetatud määruse artiklis 6 või 
selle IV või V lisas sätestatud 
registreerimiskohustuse erandi alla.

__________________ __________________

47 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
aine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

47 Euroopa Liidus taaskasutusse võetud 
aine puhul on see tingimus täidetud, kui 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 2 lõike 
7 punkti d alapunkti i tähenduses on 
tegemist sama ainega, mis on registreeritud 
toimikus, mis sisaldab siin osutatud teavet, 
ning kui teave on kättesaadav väetisetoote 
tootjale määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
2 lõike 7 punkti d alapunkti ii tähenduses.

Selgitus

Tähtis on kohaldada väetisetoodete suhtes määrust REACH.

Muudatusettepanek 153

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) määruse (EÜ) nr 1907/2006 VI, 
VII ja VIII lisaga ettenähtud teavet ning

välja jäetud

Muudatusettepanek 154

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 
14 kohast kemikaaliohutuse aruannet, 
mis hõlmab kasutamist väetisetootena,

välja jäetud
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Muudatusettepanek 155

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja arvatud juhul, kui aine on hõlmatud 
kõnealuse määruse IV lisas või kõnealuse 
määruse V lisa punktides 6, 7, 8 või 9 
ettenähtud vabastusega 
registreerimiskohustusest.

välja jäetud

Muudatusettepanek 156

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Väetisetoode võib sisaldada 
mikroorganisme, sealhulgas 
mikroorganisme, mis on surnud või mille 
rakud on tühjad, ning kahjutuid jääkaineid 
keskkonnast, millel need mikroorganismid 
kasvatati, ning

Mikroorganisme, mis on surnud või mille 
rakud on tühjad, ning kahjutuid jääkaineid 
keskkonnast, millel need mikroorganismid 
kasvatati, võib pidada CE-märgisega 
väetisetootesse lisamiseks ohutuks, kui 
nende puhul on tegemist ühega järgmisest 
kolmest juhtumist:

Muudatusettepanek 157

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 7 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mida on vaid kuivatatud või 
külmkuivatatud ning

(a) üks järgmistest 
mikroorganismidest:

– Azotobacter spp.

– Mycorrhizal fungi

– Rhizobia

– Azospirillum spp.
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Muudatusettepanek 158

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 7 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mis on loetletud järgmises tabelis: (b) asjakohaste andmekaitse ja 
andmete litsentsimise nõuete kohaselt mis 
tahes mikroorganism või 
mikroorganismide rühm, mida on lubatud 
kasutada ükskõik millisel järgmisel 
otstarbel:

Azotobacter spp. – lisamine „toiduainele”, nagu see 
on määratletud määruse (EÜ) nr 
178/2002 artiklis 2, või kasutamine mis 
tahes sellise toiduaine töötlemisel, 
sealhulgas kultuurid, mida peetakse 
„traditsioonilisteks toidu koostisosadeks” 
määruse (EÜ) nr 178/2002 tähenduses;

Mycorrhizal fungi – kasutamine söödalisandina, nagu 
osutatakse kandmisega Euroopa Liidu 
söödalisandite registrisse vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1831/2003;

Rhizobium spp. – kasutamine taimekaitse 
toimeainena määruse (EÜ) nr 1107/2009 
kohaselt või biotsiidina määruse (EL) 
nr 528/2012 kohaselt;

Azospirillum spp. (c) mis tahes mikroorganism või 
mikroorganismide rühm, mis on hinnatud 
biostimulaatorina kasutamiseks ohutuks, 
kasutades asjaomaseid ühiseid 
spetsifikatsioone või ühtlustatud 
standardeid, mis on vastu võetud 
kooskõlas määrusega (EL) nr 1025/2012, 
milles käsitletakse ohutuskriteeriumide 
vastuvõetavaid künniseid ja 
analüüsimeetodeid, sealhulgas käesoleva 
määruse artiklis 42 sätestatu.

Muudatusettepanek 159

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – CMC 8 – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada nõuetele vastavat nitrifikatsiooni 
inhibiitorit, millele on osutatud I lisa 
kategoorias PFC 5(A)(I), ainult juhul, kui 
vähemalt 50 % väetisetoote kogu 
lämmastiku (N) sisaldusest koosneb 
lämmastikust (N) ammooniumi (NH4+) ja 
karbamiidi (CH4N2O) kujul.

3. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada nõuetele vastavat nitrifikatsiooni 
inhibiitorit, millele on osutatud I lisa 
kategoorias PFC 5(A)(I), ainult juhul, kui 
vähemalt 50 % väetisetoote üldlämmastiku
(N) sisaldusest koosneb lämmastikust (N)
ammooniumi (NH4+) või ammooniumi 
(NH4+) ja karbamiidi (CH4N2O) kujul.

Selgitus

Oluline on selgitada, et lämmastikusisalduse võib anda nii ammoonium eraldi kui ka 
ammoonium ja karbamiid koos.

Muudatusettepanek 160

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) parandada mulda biolaguneva 
multšikile abil, mis vastab CMC 10 
punktides 2 a ja 3 esitatud nõuetele, või

Muudatusettepanek 161

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) suurendada CE- märgisega 
väetisetoodete stabiilsust.

Muudatusettepanek 162

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. [Publications office, please insert 
the date occurring three years after the 
date of application of this Regulation] 
alates peab toode vastama järgmisele 
nõudele: polümeer on võimeline 
füüsikaliselt ja bioloogiliselt lagunema 
selliselt, et enamik sellest laguneb lõpuks 
süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja 
veeks. Allpool punktides a–c sätestatud 
biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % 
selle orgaanilisest süsinikust muunduma 
maksimaalselt 24 kuu jooksul CO2-ks:

2. [Väljaannete talitus – palun 
sisestada kuupäev: viis aastat pärast 
käesoleva määruse kohaldamise 
kuupäeva] jooksul võtab komisjon 
käesoleva määruse artikli 42 lõike 1 
kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
millega kehtestatakse järgmised nõuded:

(a) katse tehakse temperatuuril 25°C 
± 2°C.

(a) biolagunevuse standard, sätestades 
tähtaja, mille jooksul vähemalt 90 % 
orgaanilisest süsinikust 
(absoluutkogusena või suhtena 
võrdlusmaterjali) muundub CO2-ks pärast 
seda, kui polümeeri nõutud vabanemisaeg 
on täitunud ja

(b) katse viiakse läbi vastavalt mullas 
leiduva plastikmaterjali täieliku aeroobse 
biolagunemise määramise meetodile, 
mõõtes hapnikutarvet või tekkinud 
süsinikdioksiidi kogust;

(b) biolagunevuse katse, mis vastab 
järgmisele kriteeriumile: polümeer on 
võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt 
lagunema selliselt, et enamik sellest 
laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), 
biomassiks ja veeks.

(c) katse võrdlusmaterjalina 
kasutatakse mikrokristalset 
tselluloosipulbrit, mille osakestel on 
katsematerjali osakestega samad 
mõõtmed;

(d) katse eel ei kohaldata 
katsematerjali suhtes tingimusi ega 
menetlusi, mille eesmärk on kiirendada 
kile lagunemist, nagu näiteks kokkupuude 
soojuse või valgusega.

Muudatusettepanek 163

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Biolagunev multšikile peab vastama 
järgmisele kriteeriumile: polümeer on 
võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt 
lagunema nii, et laguneb lõpuks 
süsinikdioksiidiks (CO2), biomassiks ja 
veeks. Biolagunevuse katses, mis vastab 
polümeeride mullas biolagunemise 
Euroopa normidele, laguneb vähemalt 
90 % sellest (absoluutkogusena või 
suhtena võrdlusmaterjali) hiljemalt 24 
kuuga süsinikdioksiidiks, biomassiks ja 
veeks.

Muudatusettepanek 164

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. CE-märgisega tooted, mis 
sisaldavad polümeere, mis ei ole 
toitainepolümeerid, vabastatakse lõigetes 
1, 2 ja 3 esitatud nõuete täitmisest 
tingimusel, et polümeere kasutatakse 
väetisetootes ainult sideainena ja nad ei 
ole mullaga kokkupuutes. 

Muudatusettepanek 165

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Kuna toodet kavatsetakse mullale 
lisada ja keskkonda viia, kehtivad need 
kriteeriumid kõigi toote koostismaterjalide 
suhtes.
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Muudatusettepanek 166

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kõikide komponentide kirjeldus, 
mis moodustavad toote massist üle 5 %, 
järjestatuna osakaalu vähenemise järgi 
kuivaine massis, sealhulgas märge 
vastavate II lisas sätestatud koostisaine 
kategooriate (component material category, 
edaspidi „CMC”) kohta.

(e) kõikide komponentide kirjeldus, 
mis moodustavad toote massist üle 1 %, 
järjestatuna osakaalu vähenemise järgi 
kuivaine massis, sealhulgas märge 
vastavate II lisas sätestatud koostisaine 
kategooriate (component material category, 
edaspidi „CMC”) kohta, ning komponendi 
osakaal kuivaine massist.

Muudatusettepanek 167

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Kui CE-märgisega toodet 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 tootel, mis ei sobi 
kasutamiseks mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007, 
on kaubanduslik nimetus, mis meenutab 
nimetatud määruse artiklis 23 osutatud 
sõnu ja võib jätta lõpptarbijale eksliku 
mulje, et toodet võib kasutada 
mahepõllumajanduses, tuleb selle 
märgisele kirjutada „Ei ole lubatud 
kasutada mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007“.

Muudatusettepanek 168

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – punkt 7 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Ühegi toote puhul ei või esitada 
teise toote toimekategooriaga seotud 
väiteid, kui toode ei vasta selle teise 
toimekategooria kõigile nõuetele, samuti 
ei või esitada mingeid otseseid ega 
kaudseid väiteid toote taimekaitsealase 
mõju kohta.

Selgitus

Niimoodi eristatakse määrus selgemalt taimekaitsemäärusest ja piiritletakse selgemalt toote 
toimekategooriad, ning nii üks kui teine aitab ära hoida käesoleva määruse või määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 nõuete rikkumisi.

Muudatusettepanek 169

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 1. osa – PFC 1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus 
märgitakse massiprotsendina 
üldlämmastikust (N), mis esineb tootes 
ammooniumlämmastiku (NH4+) või 
karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).

(b) Nitrifikatsiooni inhibiitori sisaldus 
märgitakse massiprotsendina 
üldlämmastikust (N), mis esineb tootes 
ammooniumlämmastiku (NH4+) või 
ammooniumlämmastiku (NH+) ja 
karbamiidlämmastikuna (CH4N2O).

Selgitus

Oluline on selgitada, et lämmastikusisalduse võib anda nii ammoonium eraldi kui ka 
ammoonium ja karbamiid koos.

Muudatusettepanek 170

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(A) – alapunkt d – taane 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– esinemiskuju, näiteks pulber või 
graanulid;
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Selgitus

Oluline põllumajandustootjale, kuna aitab valida väetamise aega ja viisi.

Muudatusettepanek 171

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – alapunkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fosforpentaoksiidi (P2O5)
üldsisaldus;

– neutraalses ammooniumtsitraadis 
ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Selgitus

Aitab põllumajandustootjaid paremini teavitada: põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole 
termin „üldsisaldus” kehtiv suure ja neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise korral. 
Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 172

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(B) – alapunkt d – lõik 2 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui tootes esineb pehme 
fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes
lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

– vaid anorgaanilistes hapetes
lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Selgitus

Põllumajandustootjate paremaks teavitamiseks sarnaselt määrusega (EÜ) nr 2003/2003. Ei 
ole kättesaadav mitte koheselt, vaid üksnes mulla väga madala pH näitaja ja suure sademete 
hulga korral.

Muudatusettepanek 173

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(B)– punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kogu deklareeritud 
lämmastikusisaldus esitatakse 
ammoniaaklämmastiku, 
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nitraatlämmastiku, karbamiidlämmastiku 
ning metüleenkarbamiidina, 
isobutülideenkarbamiidina, 
krotonülideendikarbamiidina ja 
tsüaanamiidina esineva lämmastiku 
summana.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et kogu deklareeritud toitainesisaldus hõlmaks vaikimisi kõiki 
toitainete esinemisvorme, isegi selliseid, mis ei ole taimedele kättesaadavad. Deklareerida ja 
märgistada tuleks ainult taimedele kättesaadavad toitained, sest ei ole tõestatud, et muul kujul 
esinev lämmastik ja fosfor aitaks taimi toitainetega varustada. Vastasel juhul ei annaks 
põllumajandustootjad oma põllukultuuridele toitainete kogust, mida nad ettepaneku kohaselt 
kavatsesid anda, ning deklareeritud summaarne toitainesisaldus oleks nende jaoks eksitav.

Muudatusettepanek 174

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fosforpentaoksiidi (P2O5)
üldsisaldus;

– neutraalses ammooniumtsitraadis 
ja vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Selgitus

Aitab põllumajandustootjaid paremini teavitada: põllumajanduslikust vaatenurgast ei ole 
termin „üldsisaldus” kehtiv suure ja neutraalse pH-väärtuse ja vähese sadenemise korral. 
Ammooniumnitraadis ja vees lahustuv fosforpentoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 175

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I) – punkt 1 – alapunkt d – taane 2 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui tootes esineb pehme 
fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes
lahustuv fosforpentaoksiid (P2O5);

– vaid anorgaanilistes hapetes
lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

Selgitus

Põllumajandustootjate paremaks teavitamiseks sarnaselt määrusega (EÜ) nr 2003/2003. Ei 
ole kättesaadav mitte koheselt, vaid üksnes mulla väga madala pH näitaja ja suure sademete 
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hulga korral.

Muudatusettepanek 176

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 1(C)(I)(a) – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. CE-märgisega toodetel, kus 
polümeere kasutatakse vaid sideainena, 
peab olema järgmine märge: 
„Väetisetoode ei ole ette nähtud mullaga 
kokku puutuma.“

Muudatusettepanek 177

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – 2. osa – PFC 1(Ca)(uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PFC 1(Ca): Vähese süsinikusisaldusega väetis

1. Esitatakse järgmine teave makrotoitainete kohta:

a. deklareeritavad toitained lämmastik (N), fosfor (P) ja kaalium (K) nende keemiliste 
sümbolitena järjestuses N-P-K; 

b. deklareeritavad toitained magneesium (Mg), kaltsium (Ca), väävel (S) ja naatrium 
(Na) nende keemiliste sümbolitena järjestuses Mg-Ca-S-Na; 

c. arvud näitavad deklareeritud toitainete lämmastiku (N), fosfori (P) ja kaaliumi (K) 
üldsisaldust, ning nende järel sulgudes esitatud arvud näitavad magneesiumi (Mg), 
kaltsiumi (Ca), väävli (S) ja naatriumi (Na) üldsisaldust;

d. järgmiste deklareeritud toitainete sisaldus järgmises järjestuses protsendina väetise 
massist: 

lämmastiku (N) üldsisaldus 

– orgaanilise lämmastiku (N) miinimumkogus, millele järgneb kasutatud orgaanilise 
ainese päritolu kirjeldus;

– lämmastik (N) nitraatlämmastikuna; 

– lämmastik (N) ammoniaaklämmastikuna;
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– lämmastik (N) karbamiidlämmastikuna;

fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus – vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5 )

– neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv fosforpentoksiid (P2O5);

– kui tootes esineb pehme fosfaattoorme fosfaati, siis sipelghappes lahustuv 
fosforpentoksiid (P2O5); 

kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus; 

– vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O); 

magneesiumoksiid (MgO), kaltsiumoksiid (CaO), vääveltrioksiid (SO3) ja 
naatriumoksiid (Na2O) väljendatuna järgmiselt: 

– kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa 
sisaldus;

– kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine 
üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus; 

– muudel juhtudel üldsisaldus.

e. kui tootes esineb karbamiidi (CH4N2O), siis teave selle kohta, kuidas võib 
ammoniaagi eraldumine väetise kasutamisel mõjutada õhu kvaliteeti, ning nõuanne 
kasutajatele rakendada sobivaid leevendusmeetmeid.

2. Järgmised muud elemendid esitatakse protsendina CE-märgisega väetisetoote 
massist:

– orgaanilise süsiniku (C) sisaldus ning 

– kuivainesisaldus. 

3. Kui üks või mitu loetletud mikrotoitainetest (boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud 
(Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) ja tsink (Zn)) esinevad tootes alljärgnevas tabelis 
massiprotsendina märgitud miinimumsisalduses, kehtib järgmine: 

– need tuleb deklareerida, kui need on CE-märgisega väetisetootesse tahtlikult lisatud, 
ja 

– need võib deklareerida muudel juhtudel. 

Mikrotoitaine Massiprotsent

Boor (B) 0,01

Koobalt (Co) 0,002

Vask (Cu) 0,002

Mangaan (Mn) 0,01

Molübdeen (Mo) 0,001

Tsink 0,002

Mikrotoitained deklareeritakse pärast makrotoitaineid käsitlevat teavet. Esitatakse 
järgmine teave: 

a. deklareeritavate mikrotoitainete nimetused ja keemilised sümbolid järgmises 
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järjestuses: boor (B), koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), mangaan (Mn), molübdeen (Mo) 
ja tsink (Zn), millele järgnevad nende vastasioonide nimetused;

b. mikrotoitainete üldsisaldus protsendina väetise massist järgmiselt:

– kui need toitained on vees täielikult lahustuvad, siis ainult vees lahustuva aineosa 
sisaldus;

– kui vees lahustuva toitaineosa sisaldus on vähemalt veerand selle toitaine 
üldsisaldusest, siis üldsisaldus ja vees lahustuva osa sisaldus; ning 

– muudel juhtudel üldsisaldus; 

c. kui deklareeritavad mikroelemendid on kelaaditud kelaadimoodustaja(te)ga, 
märgitakse mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele järgmine täpsustus:

– „...kelaadina” – kelaadimoodustaja nimetus või lühend ja kelaaditud mikroelemendi 
kogus protsendina CE-märgisega väetisetoote massist;

d. kui CE-märgisega väetisetoode sisaldab mikroelemente, mis on 
kompleksimoodustajaga seotud kompüleksühendisse: 

– mikrotoitaine nimetuse ja keemilise tunnuse järele märgitakse järgmine täpsustus: 
„...kompleksühendina” ning kompleksühendis oleva mikroelemendi kogus protsendina 
CE-märgisega väetisetoote massist ning 

– kompleksimoodustaja nimetus või lühend;

e. järgmine märkus: „Kasutamiseks ainult kindlakstehtud vajaduse korral. Mitte 
ületada vajalikku kasutusmäära.” 

Muudatusettepanek 178

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lämmastiku (N) üldsisaldus; välja jäetud

Selgitus

Mullaparandusainete ainuke otstarve on mitte toitainete vabastamine, vaid mulla füüsikalise 
ja keemilise struktuuri parandamine. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine 
võib soodustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 179

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– fosforpentaoksiidi (P2O5) 
üldsisaldus;

välja jäetud

Selgitus

Mullaparandusainete ainuke otstarve on mitte toitainete vabastamine, vaid mulla füüsikalise 
ja keemilise struktuuri parandamine. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine 
võib põhjustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 180

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 3 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus; välja jäetud

Selgitus

Mullaparandusainete ainuke otstarve on mitte toitainete vabastamine, vaid mulla füüsikalise 
ja keemilise struktuuri parandamine. Toitainesisalduse deklareerimise võimaluse sätestamine 
võib soodustada nende toodete sobimatut kasutamist.

Muudatusettepanek 181

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 6 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) doos, ajastus (taimede arenguetapp) 
ja kasutamissagedus;

(e) doos, ajastus (taimede 
arenguetapp), kasutuspiirkond ja 
kasutamissagedus (kooskõlas 
biostimulaatori mõju tõendavate 
empiiriliste andmetega);

Selgitus

Sõnastus peaks takistama ettevõtjatel märgistel esitatavate tooteparameetrite muutmist toote 
muude kui biostimulatsioonimõjude reklaamimise eesmärgil.
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Muudatusettepanek 182

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 2. osa – PFC 6 – alapunkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) viide sellele, et toode ei ole 
taimekaitsevahend.

Selgitus

Märgisel tuleb selgelt näidata, et taimede biostimulaator ei ole taimekaitsevahend.

Muudatusettepanek 183

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(A) – tabel

Komisjoni ettepanek

PFC 1(A): ORGAANILINE VÄETIS

Deklareeritud toitainesisalduse ja muude 
deklareeritud parameetrite lubatud hälbed

Orgaaniline süsinik (C) ± 20 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus ± 5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N) ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa

±25 % nende toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
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väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kogus 5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest

Muudatusettepanek

PFC 1(A): ORGAANILINE VÄETIS

Deklareeritud toitainesisalduse ja muude 
deklareeritud parameetrite lubatud hälbed

Orgaaniline süsinik (C) ± 15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kuivainesisaldus ± 5,0 protsendipunkti absoluutväärtusena

Lämmastiku (N) üldsisaldus ± 15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik (N) ± 15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Fosforpentoksiidi (P2O5) üldsisaldus ± 15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kaaliumoksiidi (K2O) üldsisaldus ± 15 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 1,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Magneesiumoksiidi, kaltsiumoksiidi, 
vääveltrioksiidi või naatriumoksiidi 
üldsisaldus ja vees lahustuv aineosa

±25 % nende toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Vase (Cu) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 2,5 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Tsingi (Zn) üldsisaldus ± 50 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest kuni maksimaalselt 2,0 
protsendipunktini absoluutväärtusena

Kogus 5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest
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Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on tootmisprotsesside arvessevõtmiseks vaja mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 184

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(B) – tabel 1 – rida 3 – veerg 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

±25 % tootes esinevate toitainevormide 
deklareeritud sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % tootes esinevate toitainevormide 
deklareeritud sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälbe juures viidatakse 
neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees 
lahustuvale fosforpentoksiidile (P2O5).

Selgitus

Ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentaoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 185

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(B) – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Orgaaniline süsinik: ± 20% suhteline hälve 
deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena 

Orgaaniline süsinik: ± 15% suhteline hälve 
deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 2,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena 

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on tootmisprotsesside arvessevõtmiseks vaja mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 186

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(B) – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Orgaaniline lämmastik: ± 50% suhteline 
hälve deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Orgaaniline lämmastik: ± 15% suhteline 
hälve deklareeritud väärtusest kuni 
maksimaalselt 1,0 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei taga põllumajandustootjatele müüdavate toodete täit tõhusust. Siiski 
on tootmisprotsesside arvessevõtmiseks vaja mõistlikku paindlikkust.

Muudatusettepanek 187

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I) – tabel 1

Komisjoni ettepanek

PFC 1(C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % tootes esinevate 
toitainevormide 
deklareeritud sisaldusest 
kuni maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % nende toitainete deklareeritud 
sisaldusest kuni maksimaalselt 1,5 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 
maksimaalselt 
0,9 
protsendipunktin
i 
absoluutväärtuse
na

Granulomeetriline koostis: ±10 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva 
materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

Kogus: ± 5 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Muudatusettepanek

PFC 1(C)(I): makrotoitaineid sisaldav mineraalväetis

Makrotoitainevormide deklareeritud sisalduse lubatud hälbed

N P2O5 K2O MgO CaO SO3 Na2O

±25 % iga tootes esineva 
toitainevormi 
deklareeritud sisaldusest 

-50% ja +100 % nende toitainete 
deklareeritud sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 ja +4

±25 % 
deklareeritud 
sisaldusest kuni 



PE599.577v02-00 86/95 AD\1126399ET.docx

ET

kuni maksimaalselt 2 
protsendipunktini 
absoluutväärtusena iga 
toitaine kohta eraldi ja 
kõigi toitainete kohta 
kokku

protsendipunktini 
absoluutväärtusena

maksimaalselt 
0,9 
protsendipunktin
i 
absoluutväärtuse
na

Eespool esitatud lubatud hälbe väärtused kohalduvad ka N-vormidele ja lahustuvusele.

Granulomeetriline koostis: ± 20 % suhteline hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva 
materjali protsentosa deklareeritud väärtusest.

Kogus: ±3 % suhteline hälve deklareeritud väärtusest

Selgitus

Turul probleemide vältimiseks tuleb lubatud hälbe väärtusi muuta. Tuleks selgitada, et 
primaarsete toitainete puhul kasutatakse kumuleeruvat piirväärtust (mitte 2 % iga eraldi 
vaadeldava aine kohta). Ettepaneku kohaselt võib NPK väetise tootmisel summaarse 
toitainesisalduse hälve olla +/- 6%. Seda on liiga palju. Sekundaarsete toitainete puhul 
peavad hälbed olema suuremad, kuna neid aineid kasutatakse sageli täidissegudena. Hälbe 
väärtused tuleks kehtestada ka N-vormidele ja lahustuvusele. Ettepanekus toodud 
granulomeetrilise koostise lubatud hälve on liiga range. Koguse deklareeritud väärtuse 
suhteline lubatud hälve ± 5 % on liiga suur.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I) – tabel 1 – rida 3 – veerg 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

±25 % tootes esinevate toitainevormide 
deklareeritud sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

±25 % tootes esinevate toitainevormide 
deklareeritud sisaldusest kuni 
maksimaalselt 2 protsendipunktini 
absoluutväärtusena

P2O5 lubatud hälbe juures viidatakse 
neutraalses ammooniumtsitraadis ja vees 
lahustuvale fosforpentoksiidile (P2O5).

Selgitus

Ammooniumtsitraadis ja vees lahustuv fosforpentaoksiid on taimedele kättesaadav fraktsioon.

Muudatusettepanek 189

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 1(C)(I) – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Granulomeetriline koostis: ±10 % suhteline 
hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva 
materjali protsentosa deklareeritud 
väärtusest

Granulomeetriline koostis: ±20 % suhteline 
hälve konkreetse avasuurusega sõela läbiva 
materjali protsentosa deklareeritud 
väärtusest

Selgitus

Tootmisprotsesside tõttu on vaja suuremat paindlikkust.

Muudatusettepanek 190

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 3 – tabel 1 – rida 2 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

±0,7 tootmise ajal ±0,7 tootmise ajal

± 1,0 mis tahes ajal turustusahelas ± 0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälbe piirväärtused peaksid kehtima nii tootmis-
kui ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on 
komisjoni soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – põllumajandustootjate kaitseks 
tuleks need rangemaks muuta.

Muudatusettepanek 191

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 3 – tabel 1 – rida 8 – veerg 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-25% suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

-15% suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest mis tahes ajal turustusahelas

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälbe piirväärtused peaksid kehtima nii tootmis-
kui ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on 
komisjoni soovitatud lubatud hälbe tasemed liiga leebed – põllumajandustootjate kaitseks 
tuleks need rangemaks muuta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – 3. osa – PFC 4 – tabel 1

Komisjoni ettepanek

PFC 4: KASVUSUBSTRAAT

Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid 

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ± 0,7 tootmise ajal

± 1,0 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites) -5% suhteline hälve tootmise ajal

-25% suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest 
koosneva aine koguse (mahu) määramine

-5% suhteline hälve tootmise ajal

-25% suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

-5% suhteline hälve tootmise ajal

-25% suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N) ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentaoksiid ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

±75 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Muudatusettepanek

PFC 4: KASVUSUBSTRAAT
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Deklareeritud toitaine vormid ja muud 
deklareeritud kvaliteedikriteeriumid 

Deklareeritud väärtuse lubatud hälbed

Elektrijuhtivus ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

pH ± 0,7 tootmise ajal

± 0,9 mis tahes ajal turustusahelas

Kogus (mahuna liitrites või kuupmeetrites) -5% suhteline hälve tootmise ajal

15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Üle 60 mm läbimõõduga osakestest 
koosneva aine koguse (mahu) määramine

-5% suhteline hälve tootmise ajal

± 15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Eelvormitud kasvusubstraadi koguse 
(mahu) määramine

-5% suhteline hälve tootmise ajal

15 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv lämmastik (N) ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv fosforpentoksiid (P2O5) ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 60 % suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Vees lahustuv kaaliumoksiid (K2O) ± 50 % suhteline hälve tootmise ajal

± 60% suhteline hälve mis tahes ajal 
turustusahelas

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut, et lubatud hälbe piirväärtused peaksid kehtima nii tootmis-
kui ka turustusjärgus, et tagada põllumajandustootjatele kvaliteetne pinnas. Siiski on 
komisjoni soovitatud turustamise ajal lubatud hälbe tasemed liiga leebed –
põllumajandustootjate kaitseks tuleks need rangemaks muuta.

Muudatusettepanek 193

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 1. osa – punkt 1 – alapunkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) CMC 2 all sätestatud töötlemata 
või mehaaniliselt töödeldud taimed, 
taimeosad või taimeekstraktid.

Selgitus

Moodulis A tuleks lubada kasutada ka kasvusubstraadi koostisosaks olevaid CMC 2 tooteid. 
Organisatsiooni Growing Media Europe arvates on äärmiselt ebajärjekindel lubada CMC 4 
kääritussaaduste ja CMC 6 puidutööstuse kõrvalsaaduste autosertifitseerimist ning samas 
keelata see niisuguste materjalide nagu puidukiu puhul. Enamikus liikmesriikides toimub 
kasvusubstraati moodustavate materjalide turule laskmine autosertifitseerimise teel. Uute 
loamenetluste lisamine tähendab valdavalt VKEdest koosneva valdkonna jaoks suurt 
koormust.

Muudatusettepanek 194

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul A – punkt 4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2. Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda koos 
tehnilise dokumentatsiooniga riiklike 
asutuste jaoks kättesaadavana kümne aasta 
jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote 
turulelaskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis 
määratletakse CE-märgisega väetisetoode, 
mille kohta see koostati.

4.2. Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda koos 
tehnilise dokumentatsiooniga riiklike 
asutuste jaoks kättesaadavana viie aasta 
jooksul pärast CE-märgisega väetisetoote 
turulelaskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis 
määratletakse CE-märgisega väetisetoode, 
mille kohta see koostati.

Selgitus

Kavandatav tehnilise dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni alleshoidmise aeg on 
liiga pikk. Seda ajavahemikku oleks mõistlik lühendada koos maksunõuetega viiele aastale.

Muudatusettepanek 195

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul B – punkt 3.2 – alapunkt c – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– katseprotokollid ning – katseprotokollid, sealhulgas 



AD\1126399ET.docx 91/95 PE599.577v02-00

ET

agronoomilist tõhusust käsitlevad 
uuringud, ning

Selgitus

Uute toodete agronoomiline tõhusus peaks olema tagatud. Määruse (EÜ) nr 2003/2003 alla 
kuuluvad tooted on oma juba põllumajanduslikku tõhusust tõestanud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul B – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootja hoiab riiklike asutuste jaoks 
kättesaadavana ELi tüübihindamistõendi, 
selle lisad ja täienduste koopia koos 
tehnilise dokumentatsiooniga vähemalt 
kümme aastat pärast CE-märgisega 
väetisetoote turule laskmist.

9. Tootja hoiab riiklike asutuste jaoks 
kättesaadavana ELi tüübihindamistõendi, 
selle lisad ja täienduste koopia koos 
tehnilise dokumentatsiooniga vähemalt viis
aastat pärast CE-märgisega väetisetoote 
turule laskmist.

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. See tuleks ühtlustada maksunõuete kehtivusajaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul C – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 
vähemalt 10 aasta jooksul pärast CE-
märgisega väetisetoote turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse CE-
märgisega väetisetoote partii, mille kohta 
see koostati.

3.2 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 
vähemalt 5 aasta jooksul pärast CE-
märgisega väetisetoote turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse CE-
märgisega väetisetoote partii, mille kohta 
see koostati.

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. See tuleks ühtlustada maksunõuete kehtivusajaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põhimõtteline kavand ja 
tootmisjoonised ning skeemid, sh 
tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja 
diagramm, kus on selgelt määratletud iga 
töötlus, hoiuanum ja -ala;

(b) tootmisprotsessi kirjalik kirjeldus ja 
diagramm;

Muudatusettepanek 199

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tootja hoiab tehnilist 
dokumentatsiooni asjaomaste riiklike 
asutuste jaoks kättesaadavana kümme
aastat pärast CE-märgisega väetisetoote 
turule laskmist.

3. Tootja hoiab tehnilist 
dokumentatsiooni asjaomaste riiklike 
asutuste jaoks kättesaadavana viis aastat 
pärast CE-märgisega väetisetoote turule 
laskmist.

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. See tuleks ühtlustada maksunõuete kehtivusajaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 7 – alapunkt 7.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.2.1 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana 
kümme aastat pärast CE-märgisega 
väetisetoote turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse 
toote partii, mille kohta see koostati.

7.2.1 Tootja koostab iga CE-märgisega 
väetisetoote partii kohta kirjaliku ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja hoiab seda 
riiklike asutuste jaoks kättesaadavana viis
aastat pärast CE-märgisega väetisetoote 
turule laskmist. ELi 
vastavusdeklaratsioonis määratletakse 
toote partii, mille kohta see koostati.
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Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. See tuleks ühtlustada maksunõuete kehtivusajaga.
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Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – 2. osa – moodul D1 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootja hoiab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana vähemalt kümne
aasta jooksul pärast toote turule laskmist:

8. Tootja hoiab riiklike ametiasutuste 
jaoks kättesaadavana vähemalt viie aasta 
jooksul pärast toote turule laskmist:

Selgitus

Kavandatav ajavahemik on liiga pikk. See tuleks ühtlustada maksunõuete kehtivusajaga.
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