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LÜHISELGITUS

Taust

Väetisetooteid kasutatakse eelkõige põllumajanduses taimede väetamiseks ja taimekasvu 
parandamiseks. Need võib liigitada kahte suurde rühma: väetised, mis annavad taimedele 
toitaineid, ja muud tooted, mille peamine otstarve on edendada taimekasvu muude vahendite 
kaudu. Et maailma rahvastik suureneb jätkuvalt, toovad väetised suurt kasu eelkõige tänu 
põllukultuuride suuremale saagikusele. Väetiste kasutamisega on seotud aga mõningad 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse probleemid. 

Komisjoni hinnangute kohaselt ulatub väetisetoodete sektori aastane käive 20–25 miljardi 
euroni ja sektoris on umbes 100 000 töökohta; 90 % ettevõtjatest on VKEd. 2015. aastal 
avaldatud asutusesiseses uuringus rõhutati, et enamikus ELi liikmesriikides moodustavad 
väetised umbes 10 % põllumajandustootjate kuludest, kuigi see näitaja võib Iirimaal olla 
koguni 20 % ja Maltal vaid 3,6 %.

Praegune õigusraamistik

2003. aasta väetisemääruses (määrus (EÜ) nr 2003/2003) määratletakse eri väetiseliigid, mis 
on heaks kiidetud kui „CE-märgisega väetised“ ja mis võivad ELi turul vabalt liikuda. Kuigi 
kehtiv määrus hõlmab mitmeid väetiseliike, on praegused CE-märgisega väetised 
põhimõtteliselt tavapärased ja minaraalväetised, mis on toodetud esmasest toorainest, millest 
mõne puhul on vaja energiakulukad ja CO2-mahukaid tootmisprotsesse. Peale selle ei 
sätestata määruses raskemetallide ja muude saasteainete, nagu patogeenide ja füüsiliste 
lisandite piirnorme. 

2016. aasta märtsis esitas komisjon ringmajanduse paketi osana seadusandliku ettepaneku 
väetisetoodete kohta. Ettepanek hõlmab suuremat väetisetoodete valikut (sealhulgas teisesest 
toormest toodetud väetised) ja selles kehtestatakse ka väetisetoodetes esinevate raskemetallide 
ja saasteainete piirnormid. 

Raportööri seisukoht

Raportöör avaldab komisjoni esitatud ettepaneku üle heameelt, sest see võimaldab kõigile 
väetistele juurdepääsu siseturule ja viia ellu ringmajanduse põhimõtted. Raportöör on ka 
seisukohal, et kõigi väetiseliikide – mitte ainult mineraalväetiste – hõlmamine ELi õigusaktis 
on väga positiivne samm edasi. See aitab kaasa terviklikuma siseturu loomisele ja aitab 
tugevdada VKEde investeeringuid ringmajandusse. 

Samas on väga tähtis seada realistlikud ja saavutatavad eesmärgid, tagamaks, et piirnorme ja 
nõudeid on võimalik täita. Esikohale tuleks seada inimeste ja loomade tervise ning keskkonna 
kaitse, kuid see peaks olema tasakaalus nende meetmete võimaliku sotsiaal-majandusliku 
mõjuga. Lisaks on tähtis tagada toiduga kindlustatus ning see, et toiduga varustamine suudab 
siiski rahuldada pidevalt suureneva rahvastiku nõudluse. Uued eeskirjad peaksid põhinema 
tugeval teaduslikul alusel ja tuginema kindlatele riskihindamistele, mitte ainult 
ettevaatuspõhimõttele, mis tooks kaasa põhjendamatud piirangud ja keelaks ebaõiglaselt 
mõne toote pääsu siseturule. Kui ei ole kindlaid teaduslikke andmeid, millest järeldub, et 
tekivad ohud keskkonnale või inimeste ja loomade tervisele, ei tohiks tehniliselt 
ebarealistlikke nõudeid kehtestada. Raportöör on võtnud ettepaneku ja eelkõige saasteainete 
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küsimuse suhtes selle seisukoha. 

Saasteainete puhul on erilise tähtsusega kaadmiumi (Cd) küsimus. Kaadmium, mida esineb 
enamikus fosfaatmineraalväetistes, tekitab eriti muret, sest see akumuleerub mullas, kandub 
toiduainetesse ning võib mõjuda halvasti tervisele, mulla bioloogilisele mitmekesisusele ja 
põhjavee kvaliteedile, toomata seejuures vähimatki kasu taimedele. Kaadmiumi sisaldus 
fosfaatväetistes sõltub kasutatud fosfaatmaagist, sest seda leidub maagis ja see ei vabane isegi 
tootmisprotsessi järel. Kaadmiumisisaldus fosfaatmaagis varieerub alates vähem kui 10 mg 
Cd/kg fosfori kohta (P2O5) kuni 200 mg/kg-ni, sõltuvalt selle kaevandamise kohast. 
Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse metall-lisandite maksimumsisalduse järkjärguline 
vähendamine kolme aastaga sisalduselt 60 mg Cd/kg P2O5 sisalduseni 40 mg Cd/kg ning 12 
aastaga sisalduseni 20 mg Cd/kg. Need oleksid maailma kõige piiravamad piirnormid: 
Jaapanis, Austraalias, Californias ja Uus-Meremaal on piirnormid suuremad – arvestades, et 
praegu ELis piirnorme ei olegi. 

ELis toodetakse väetisetooteid, kasutades mitmesuguseid pikaajalise traditsiooniga 
meetodeid, millest paljud on ringmajanduse põhimõtetega täielikus kooskõlas. Seepärast on 
oluline tagada, et neid tootmismeetodeid saaks säilitada ja et nendega vastuollu minevaid 
eeskirju ei kehtestata. 

Raportöör on võtnud endale ka kohustuse tagada eri väetisekategooriate suhtes kohaldatavate 
eeskirjade ühtlustamine, kindlustamaks, et põllumajandustootjatele on kättesaadavad väga 
kvaliteetsed tooted ja palju rohkem valikuid. 

Mõningaid „kahesuguse kasutusega“ tootena määratletud väetisi toodetakse samadest 
ühenditest nagu taimekaitsevahendeid. Komisjoni ettepanekus neile toodetele ei viidata ja see 
viga tuleks parandada, et tagada kahe erinevate tunnustega kategooria selge eristamine. 

Samuti teeb komisjon ettepaneku jätta määruse kohaldamisalast välja loomsetest 
kõrvalsaadustest valmistatud orgaanilised orgaanilis-mineraalsed väetised ja biostimulaatorid. 
Peale selle on ainsad loomsed kõrvalsaadused, mida võiks CE-märgisega turustada, need, mis 
on jõudnud niinimetatud lõpp-punktini, et vältida loomsete kõrvalsaaduste kuritarvitamist 
loomasöödana. Loomsed kõrvalsaadused, mis ei ole lõpp-punktini jõudnud, peavad aga täitma 
väga rangeid nõudeid ja seetõttu peaks olema võimalik ka neid loomseid kõrvalsaadusi ELi 
tasandil turustada. 

Peale nende küsimuste tuleks parandada mitmeid tingimusi ja määratlusi, et kajastada 
paremini tehnoloogilist protsessi ja eelkõige seoses uuenduslike toodetega, nagu 
biostimulaatorid. 

Samuti tuleb tagada, et põllumajandustootjatele ja tarbijatele antakse selgemat teavet. Seda 
tuleks teha, täpsustades, milliseid toitaineid antud mineraalväetis sisaldab, ja parandades III 
lisas esitatud üldisi märgistusnõudeid. See võimaldaks põllumajandustootjatel ja tarbijatel 
väetiste kasutamist optimeerida ja seega vähendada nende toodete keskkonnamõju. 
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MUUDATUSETTEPANEK UD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi Muudatusettepanek uid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Jaotis 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 väetisetoodete turul 
kättesaadavaks tegemise kohta ning 
muudetakse määrusi (EÜ) nr 1069/2009 ja 
(EÜ) nr 1170/2009 ning direktiivi 
91/676/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)

Selgitus

Tähtis on siduda väetisekaubandus väetiste kasutamisega ehk teisisõnu siduda käesolev 
määrus nitraadidirektiiviga. Kui kauplemine ja kasutamine hoitakse täiesti lahus, on oht, et 
käesoleva määruse eesmärki ei saavutata, sest sellisel juhul on liikmesriikidel või 
piirkondadel, tuginedes väetiste kasutamise eeskirjadele, vältida teatavate väetiste, nagu 
orgaanilistest jäätmetest komposti kasutamist praktikas.

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 

(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 
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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.

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. 
Ringlussevõetud toitainete suurema 
kasutamise edendamine aitaks 
ringmajanduse arendamisele veelgi kaasa 
ning võimaldaks toitaineid üldiselt 
ressursitõhusamalt kasutada, vähendades 
samas liidu sõltuvust kolmandatest 
riikidest pärinevatest toitainetest. Seetõttu 
tuleks ühtlustamise kohaldamisala 
laiendada, et kaasata ringlussevõetud ja 
orgaanilised materjalid.

__________________ __________________

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

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

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1 a) Käesolev määrus peaks edendama 
ringmajanduse eesmärke, kui samal ajal 
on tagatud, et põllumajandustootjad on 
kindlalt varustatud väga tõhusate 
väetistega. Komisjon peaks esitama 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta ... [OJ please insert the date: five 
years after its entry into force].

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(8) CE-märgisega väetisetoodetes 
sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, 
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.

(8) CE-märgisega väetisetoodetes 
sisalduvad saasteained, näiteks kaadmium, 
kujutavad ohtu inimeste ja loomade 
tervisele ja keskkonnale, kuna need 
kuhjuvad keskkonnas ja sisenevad 
toiduahelasse. Mitu liikmesriiki rakendab 
juba praegu kaadmiumi puhul 
saasteainete sisalduse piirnorme, kuna 
kaadmium kujutab endast ohtu inimeste 
ja loomade tervisele ja keskkonnale. 
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 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8 a) Liikmesriikidel, kellel juba on 
rangemad siseriiklikud piirnormid väetiste 
kaadmiumisisalduse kohta, tuleks lubada 
need piirnormid säilitada, kuni ülejäänud 
liit jõuab sama kaugele. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8 b) CE-märgisega väetisetoodete 
kaadmiumisisalduse märgistamisnõue, 
mis näitab kaadmiumi (Cd) tegelikku 
sisaldust (mg ühe kg fosforpentaoksiidi 
(P205) kohta), tuleks kehtestada kogu 
liidus. See nõue peaks hõlmama selgesti 
nähtavat värvikoodiga etiketti tootel, nii et 
kasutajad saavad kohe aru, kas nad 
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kasutavad suurema või väiksema 
kaadmiumisisaldusega toodet. Võimalik 
peaks olema kehtestada spetsiaalsed 
juhised väetisetoodete kohta, mille tegelik 
kaadmiumisisaldus on 20 mg ühe kg 
fosforpentaoksiidi (P205) kohta või 
väiksem.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10 a) Selleks et saada kasu loomsete 
kõrvalsaaduste võimaliku kasutamisega 
seotud tehnoloogia arengust, tuleks 
asjaomast koostisainete kategooriat 
põhjendamatu viivituseta laiendada, 
lisades sellesse rohkem loomseid 
kõrvalsaadusi. Laiendatud koostisainete 
kategooria võiks aidata suurendada 
tootjate ja ettevõtete võimalusi ja 
õiguskindlust, võimaldades paremini ära 
kasutada loomsetest kõrvalsaadustest 
toitainete (näiteks loomasõnnik) 
potentsiaali. Seetõttu tuleks komisjonile 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte teatavate 
kõrvalsaaduste viivitamatuks lisamiseks 
konkreetsetesse koostisainete 
kategooriatesse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10 b) Loomsete kõrvalsaaduste suhtes, 
mida liikmesriikides väetiste tootmiseks 
juba ulatuslikult kasutatakse, näiteks 
töödeldud loomne sõnnik, tuleks 
põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ... 
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[OJ please insert the date: six months 
after the date of entry into force of this 
Regulation] kindlaks määrata lõpp-punkt.

Muudatusettepanek 9

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 
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.

(13) Teatavate Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ tähenduses 
taaskasutusse võetud jäätmete, nagu 
struviit, biosüsi ja tuhasaadused, puhul on 
täheldatud turu nõudlust nende 
kasutamiseks väetisetoodetena. Lisaks 
sellele on vajalikud teatavad nõuded, mis 
käsitlevad taaskasutamistoimingu sisendina 
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. Et ära kasutada tehnika 
arengut ja veelgi ergutada innovatsiooni 
väärtuslike jäätmevoogude 
ärakasutamisel, tuleks komisjonile 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 (ELi toimimise 
leping) anda õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et laiendada 
asjaomaste koostisainete kategooriaid või 
neisse lisada, nii et need hõlmaksid 
rohkem ringlussevõetud jäätmeid, mida 
võib kasutada CE-märgisega 
väetisetoodete tootmisel, nagu struviit, 
biosüsi ja tuhasaadused. Nõuetekohane 
hindamine ja töötlemisnõuete 
määratlemine peaks algama kohe pärast 
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käesoleva määruse jõustumist.

__________________ __________________

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 10

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.

(15) Teatavad ained, mikroorganismid
ja nende segud, mida tavapäraselt 
nimetatakse taimede biostimulaatoriteks, ei 
pruugi olla iseenesest toitained, kuid 
stimuleerivad siiski taimede üldist 
elujõulisust ja toitainete omastamist. Kui 
nende toodetega püütakse parandada 
üksnes taimede toitainete kasutamise 
tõhusust, toitainete omastamist, 
vastupidavust abiootilisele stressile, 
taimede kvaliteedinäitajaid, mulla 
orgaaniliste ühendite halvenenud 
olukorda või mullas või risosfääris 
sisalduvate toitainete kättesaadavuse 
suurenemist või saagikust, 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.

_________________ _________________

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).
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Muudatusettepanek 11

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 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.

(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 käesolevat 
määrust kohaldada, ilma et see piiraks 
nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ,22

nõukogu direktiivi 91/676/EMÜ,22a

nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ22b, 
nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ23,
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

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

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

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 
1272/2008, milles käsitletakse ainete ja 
segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
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, p. 1).
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Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisala on üksnes selleks, et tagada siseturu toimimine ja osaliselt 
ühtlustada selliste CE-märgisega väetisetoodete turule viimise tingimusi, millega on lubdatud 
siseturul kaubelda. Nitraadidirektiiv, veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise kohta peaksid jääma väetisemääruse turuleviimist käsitlevate sätete 
kohaldamisalast välja.

Muudatusettepanek 12

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 
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.

(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 
(eelkõige tuhapõhised tooted)), ning 
arvestades eelkõige, et sellised tooted on 
mitmes liikmesriigis siseriiklike 
õigusaktidega juba lubatud. Selliseid 
materjale sisaldavad või sellistest 
materjalidest koosnevad tooted võiksid 
pääseda siseturule põhjendamatu
viivituseta, kui tootmisprotsesse on 
teaduslikult analüüsitud ja protsessidega 
seotud nõuded on liidu tasandil 
kehtestatud. Komisjonile tuleks ELi
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. Eelkõige tuleks pärast 
käesoleva määruse jõustumist 
põhjendamatu viivituseta vastu võtta 
delegeeritud õigusakt struviidi, biosöe ja 
tuhapõhiste toodete lisamiseks 
koostisainete kategooriatesse. Loomsete 
kõrvalsaaduste puhul tuleks koostisainete 
kategooriaid laiendada või neid lisada vaid 
siis, kui tootmisahela lõpp-punkt on 
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määratud kindlaks määruses (EÜ) nr 
1069/2009 sätestatud menetluste kohaselt.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(56) Lisaks sellele peaks olema võimalik 
viivitamata reageerida uutele 
tähelepanekutele seoses tingimustega, 
mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted 
peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses 
uute riskihindamistega inimeste, loomade 
või taimetervise, ohutuse või keskkonna 
kohta. Komisjonile tuleks aluslepingu 
artikli 290 kohaselt anda õigus võtta vastu 
õigusakte, et muuta CE-märgisega 
väetisetoodete eri kategooriate suhtes 
kohaldatavaid nõudeid.

(56) Lisaks sellele peaks olema võimalik 
viivitamata reageerida uutele 
tähelepanekutele seoses tingimustega, 
mille kohaselt CE-märgisega väetisetooted 
peavad olema piisavalt tõhusad ning seoses 
uute riskihindamistega inimeste, loomade 
või taimetervise, ohutuse või keskkonna 
kohta, võttes arvesse liikmesriikide 
ametiasutuste poolt või nendega koostöös 
teostatud hinnanguid. Komisjonile tuleks 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, et muuta CE-
märgisega väetisetoodete eri kategooriate 
suhtes kohaldatavaid nõudeid.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(59 a) Tuleks vastu võtta sätted, mis 
lubaksid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 764/20081a kohaselt 
vastastikuse tunnustamise alusel turule 
viidud taimekaitsevahendeid jätkuvalt 
kasutada.

__________________

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 
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otsus nr 3052/95/EÜ (ELT L 218, 
13.8.2008, lk 21).

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b a) direktiiv 91/676/EMÜ;

Selgitus

The scope of the fertilising regulation is solely to guarantee the functioning of the internal 
market and to partially harmonise the conditions for placing in the market of CE marked 
fertilising products that can be traded in the internal market. Whereas the scope of the 
nitrates directive is the protection of water from agricultural pollution through certain 
restrictions of use of nutrients harmonised at EU level in already polluted areas. Amending 
the restriction on use in polluted areas included in the nitrates directive should fall outside of 
the scope of placing in the market of the fertilising regulation.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b b) direktiiv 2000/60/EÜ;

Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisala on üksnes selleks, et tagada siseturu toimimine ja osaliselt 
ühtlustada selliste CE-märgisega väetisetoodete turule viimise tingimusi, millega on lubatud 
siseturul kaubelda. Vee raamdirektiiv vee hea kvaliteedi kohta Euroopas (2000/60/EÜ) ei 
peaks kuuluma väetisemääruse turuleviimist käsitlevate sätete kohaldamisealasse

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h a) määrus (EÜ) nr 834/2007.
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Selgitus

Väetisemääruse kohaldamisalasse peaksid kuuluma ka mahepõllumajandus ja selle eripärad.

Muudatusettepanek 18

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;

(1) „väetisetoode” — aine, segu, 
mikroorganism või mis tahes muu materjal, 
mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 
kas iseseisvalt või muude materjalidega 
segatuna seentel või nende mükosfääril
või taimedel nende mis tahes 
kasvustaadiumis, sealhulgas seemned, 
ja/või risosfääris, seente või taimede
toitainetega varustamiseks või nende 
füüsikaliste või bioloogiliste 
kasvutingimuste või nende üldise 
elujõulisuse, saagikuse ja kvaliteedi 
parandamiseks, sh suurendades taime 
võimet toitaineid füllosfäärist omastamist 
(välja arvatud taimekaitsevahendid, mis 
kuuluvad määruse (EÜ) nr 1107/2009 
kohaldamisalasse).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei takista selliste CE-
märgisega väetisetoodete turul 
kättesaadavaks tegemist, mis vastavad 
käesoleva määruse nõuetele.

Liikmesriigid ei takista selliste CE-
märgisega väetisetoodete turul 
kättesaadavaks tegemist, mis vastavad 
käesoleva määruse nõuetele koostise, 
märgistuse või muude käesoleva määruse 
sätete osas. Seoses CE-märgisega 
väetisetoodete kasutamisega võivad 
liikmesriigid jätta alles või võtta vastu 
sätteid inimtervise ja keskkonna kaitse 
eesmärgil. Nendes sätetes ei tohi siiski 
nõuda käesoleva määrusega kooskõlas 
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olevate CE-märgisega väetisetoodete 
muutmist. Samuti ei tohi need sätted 
mõjutada nende toodete turul 
kättesaadavaks tegemise tingimusi.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Komisjon avaldab käesoleva 
määruse Euroopa Liidu Teatajas 
avaldamisega samal ajal juhised, kus 
näidatakse tootjatele ja 
turujärelevalveasutustele selgelt, kuidas 
märgistus peab välja nägema, ja tuuakse 
selle kohta näited. Juhistes määratletakse 
samuti III lisa 1. osa lõike 2 alapunktis d 
nimetatud muu asjakohane teave.

Selgitus

Euroopa Komisjon peaks esitama juhistes mineraalväetiste märgistuse konkreetsed nõuded ja 
visuaalsed aspektid, et anda põllumajandustootajatele selget teavet ja vältida keskkonnale 
kahjulikult mõjuvat väetiste ebakorrektset kasutamist.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Pädeva riikliku asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad tootjad 
CE-märgisega väetisetoote käesolevale 
määrusele vastavuse tõendamiseks kogu 
vajaliku teabe ja dokumentatsiooni paberil 
või elektrooniliselt keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. 
Nad teevad nimetatud asutusega selle 
nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, 
mis võetakse nende poolt turule lastud CE-
märgisega väetisetoodete põhjustatud 
ohtude kõrvaldamiseks.

9. Pädeva riikliku asutuse nõudmisel 
esitavad tootjad CE-märgisega väetisetoote 
käesolevale määrusele vastavuse 
tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad 
nimetatud asutusega selle nõudmise korral 
koostööd kõigis meetmes, mis võetakse 
nende poolt turule lastud CE-märgisega 
väetisetoodete põhjustatud ohtude 
kõrvaldamiseks.
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Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) I lisa toote toimekategooria 
1(C)(I)(a)(i-ii)(A) all sätestatud 
makrotoitaineid sisaldavad kõrge 
lämmastikusisaldusega tahked mineraalsed 
ammooniumnitraatlihtväetised ja 
makrotoitaineid sisaldavad kõrge 
lämmastikusisaldusega tahked mineraalsed 
ammooniumnitraadipõhised 
kompleksväetised;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(Muudatust „mineraalne väetis“ 
„anorgaanilise väetise“ asemel 
kohaldatakse kogu tekstis. Selle 
vastuvõtmise korral tehakse vastavad 
muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) esitada pädeva riikliku asutuse 
põhjendatud nõudmise korral talle kogu 
CE-märgisega väetisetoote nõuetele 
vastavust tõendav teave ja 
dokumentatsioon;

(b) esitada pädeva riikliku asutuse 
nõudmise korral talle kogu CE-märgisega 
väetisetoote nõuetele vastavust tõendav 
teave ja dokumentatsioon;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Pädeva riikliku asutuse 
põhjendatud nõudmisel esitavad levitajad 
CE-märgisega väetisetoote nõuetele 
vastavuse tõendamiseks kogu vajaliku 
teabe ja dokumentatsiooni paberil või 

5. Pädeva riikliku asutuse nõudmisel 
esitavad levitajad CE-märgisega 
väetisetoote nõuetele vastavuse 
tõendamiseks kogu vajaliku teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
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elektrooniliselt. Nad teevad nimetatud 
asutusega selle nõudmise korral koostööd 
kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt 
turul kättesaadavaks tehtud CE-märgisega 
väetisetoodete põhjustatud ohtude 
kõrvaldamiseks.

elektrooniliselt. Nad teevad nimetatud 
asutusega selle nõudmise korral koostööd 
kõigis meetmes, mis võetakse nende poolt 
turul kättesaadavaks tehtud CE-märgisega 
väetisetoodete põhjustatud ohtude 
kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Taaskasutamistoimingu läbinud 
CE-märgisega väetisetoode, mis täidab 
käesolevas määruses sätestatud nõuded, 
loetakse direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud 
nõuetele vastavaks, mistõttu ei käsitata 
seda enam jäätmena.

(1) Kui materjal, mis oli varem jääde, 
on 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 ei 
käsitata seda enam jäätmena alates hetkest, 
mil koostatakse liidu 
vastavusdeklaratsioon.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud tema hinnatavate CE-märgisega 
väetisetoodete väljatöötamise, tootmise, 
tarnimise või kasutamisega, võib pidada 
selliseks asutuseks tingimusel, et 
tõendatud on selle sõltumatus ja 
igasugune huvide konflikti puudumine.

Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse 
või kutseliitu, mis esindab ettevõtjaid, kes 
on seotud tema hinnatavate CE-märgisega 
väetisetoodete väljatöötamise, tootmise, 
tarnimise või kasutamisega, ei või pidada 
selliseks asutuseks.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 8 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Tagatakse vastavushindamisasutuste, 
nende juhtkonna ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate erapooletus.

Tagatakse vastavushindamisasutuste, 
nende juhtkonna ja 
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate erapooletus. 
Töötajatele, kes teatavad 
vastavushindamisasutustes toime pandud 
rikkumistest tagatakse asjakohane kaitse 
vähemalt kättemaksu, diskrimineerimise 
või muud laadi ebaõiglase kohtlemise 
eest.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Teavitatud asutused esitavad 
teistele käesoleva määruse alusel teavitatud 
samalaadsete vastavushindamistoimingute 
ja samade CE-märgisega väetisetoodetega 
tegelevatele asutustele asjakohase teabe 
negatiivsete ja taotluse korral ka 
positiivsete vastavushindamistulemuste 
kohta.

2. Piiramata kehtivaid liidu 
andmekaitse-eeskirju ja äriteabe 
konfidentsiaalsust käsitlevate eeskirjade 
kohaldamist ning vastavushindamisele 
esitatud katsete ja uuringute kaitset,
esitavad teavitatud asutused teistele 
käesoleva määruse alusel teavitatud 
samalaadsete vastavushindamistoimingute 
ja samade CE-märgisega väetisetoodetega 
tegelevatele asutustele asjakohase teabe 
negatiivsete ja taotluse korral ka 
positiivsete vastavushindamistulemuste 
kohta.

Selgitus

Ilma selle täienduseta viitab artikli 33 lõige 2 sellele, et teavitatud asutused võivad omavahel 
piiranguteta jagada taotlejate andmeid, mis kahjustaks isikuandmete kaitset.
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Muudatusettepanek 29

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 tehnika arenguga, eelkõige 
seoses väetiste tootmisega loomsetest 
kõrvalsaadustest ja taaskasutusse võetud 
jäätmetest või tootjate poolt kasutatavatest 
muudest tööstus- ja/või 
põllumajandusprotsessidest saadud 
kõrvalsaadustest või kaassaadustest, 
samuti ringlussevõetud toodetest, võttes 
arvesse tooteid ja materjale, millele 
liikmesriigid on juba loa andnud, ja et 
lihtsustada selliste CE-märgisega 
väetisetoodete juurdepääsu siseturule ja 
vaba liikumist siseturul:

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) millega siseturul kauplemise maht 
on tõenäoliselt märkimisväärne ja

(a) millega siseturul kauplemise maht 
omab tõenäoliselt märkimisväärset 
potentsiaali ja 

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Komisjon võtab pärast käesoleva 
määruse jõustumist põhjendamatu 
viivituseta vastu delegeeritud õigusakti 
kooskõlas lõikega 1, et muuta II lisas 
sätestatud koostisainete kategooriaid ja 
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lisada nimetatud koostisainete 
kategooriatesse eelkõige loomsed 
kõrvalsaadused, struviit, biosüsi ja 
tuhapõhised tooted ning sätestada nõuded 
nende toodete lisamiseks nendesse 
kategooriatesse. Komisjon võtab eelkõige 
arvesse tehnoloogilisi edusamme 
toitainete taaskasutamisel.

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 b. [OJ please insert the date: six 
months after the date of publication of this 
Regulation] võtab komisjon vastu 
delegeeritud õigusakti kooskõlas lõikega 1 
II lisa muutmiseks, et lisada tootmisahela 
lõpp-punktid, mis on kindlaks määratud 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõikega 2, võttes arvesse 
käesoleva määruse CMC 11 all loetletud 
loomseid kõrvalsaadusi.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) mikroorganismi nimi; (a) mikroorganismi nimi kuni tüve 
tasandini;

Selgitus

Sama liigi eri tüvedel võivad olla väga erinevad tunnused.

Muudatusettepanek 34

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



AD\1126962ET.docx 23/64 PE597.640v02-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
taxonomic relation to micro-

organism species fulfilling the 
requirements for a Qualified Presumption 
of Safety as established by the European 
Food Safety Authority;

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 43 vastu delegeeritud 
õigusakte, milles sätestatakse nõuded 
lõikes 2 osutatud uute mikroorganismide 
ohutuse hindamise kohta. Esimene 
nendest delegeeritud õigusaktidest 
esitatakse Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt ... [OJ please insert 
the date: one year after the entry into 
force of this Regulation].

Selgitus

Innovatsioon ja arendus mikroorganismide kasutamise alal väetisetoodetes on laialdaselt 
võimalik. Seetõttu on oluline tagada, et käesolev määrus võimaldab selles valdkonnas arengut 
ja uuendusi nii palju kui võimalik. See, et käesolev määrus toetaks mitmete mikroorganismide 
lisamist, on oluline samm sellel teel.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4 a. Seoses I lisa II osaga ei hõlma 
komisjoni delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmise õigus vastavalt lõigetele 1 ja 
4 nendes sätestatud saasteainete 
piirnormide kohandamist, välja arvatud 
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juhul, kui uute saasteainete piirnormid on 
vajalikud uute koostisainete lisamise tõttu 
II lisasse. Kui uued saasteainete 
piirnormid on kindlaks määratud, 
kohaldatakse kõnealuseid piiranorme 
ainult lisatud uute koostisainete suhtes.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4 b. Komisjon vaatab I lisa II osa läbi 
... [OJ please insert the date: ten years 
after the entry into force of this 
Regulation] või kui asjaomaste 
saasteainete mürgisuse ja 
kantserogeensuse või väetisetoodete 
tootmise ja kasutamise valdkonnas 
toimunud tehnoloogia arengu ja 
innovatsiooni kohta on kättesaadav uus 
asjakohane teaduslik teave.

Selgitus

Toodete toimekategooriate saasteainetega seotud nõuete puhul ei kehti Euroopa Komisjonile 
delegeeritud volitused ja need nõuded vaadatakse läbi seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
võttes arvesse, et uue määruse üks eesmärk on tegeleda keskkonnaprobleemidega, mis 
tulenevad EÜ väetiste tekitatavast saastatusest mullale, sisevetele, merevetele ja lõpuks ka 
toidule, mistõttu on tegemist inimtervisega seotud esmase probleemiga.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1069/2009
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1a) lõikesse 2 lisatakse esimese lõigu 
järele järgmine lõik:

„Loomsetest kõrvalsaadustest saadud 
toodete puhul, mis kuuluvad artikkel 32 
kohaldamisalasse ja mida liikmesriikides 
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juba laialdaselt kasutatakse väetiste 
tootmiseks, määrab komisjon sellise lõpp-
punkti kindlaks hiljemalt [Publications 
office, please insert the date occurring six 
months after the date of publication of the 
Fertilisers Regulation]“.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) „34. taime biostimulaator” – toode, 
mis stimuleerib taimede toitainete 
omastamise protsessi sõltumata toote 
toitainete sisaldusest ja mille ainus 
eesmärk on parandada taime ühte või 
mitut järgmist omadust:

(3) „34. taime biostimulaator” – toode, 
mis sisaldab mis tahes aineid või 
mikroorganisme, mis stimuleerivad
taimede toitumisprotsesse sõltumatult 
nende toitainesisaldusest, või koosneb 
selliste ainete ja/või mikroorganismide 
mis tahes kombinatsioonist üksnes selleks, 
et parandada taime või taime risosfääri üht
või mitut järgmist omadust: 

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(ca) orgaaniliste ainete lagundamine 
mullas;

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 3 – punkt 34 – alapunkt cb (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(cb) mullas ja risosfääris sisalduvate 
toitainete kättesaadavuse parandamine.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 a (uus)
Direktiiv 91/676/EMÜ
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 46a

Direktiivi 91/676/EMÜ muutmine

Direktiivi 91/676/EMÜ artikli 2 punkt g 
asendatakse järgmisega:

„g) „loomasõnnik” – loomaheited või 
allapanu ja loomaheidete segu, ka 
töödeldud kujul, välja arvatud juhul, kui 
neid heiteid on töödeldud kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1069/2009 ja nende 
lämmastikväetise asendusväärtus on 
vähemalt 90 %.“

Selgitus

Tähtis on siduda käesolev määrus nitraadidirektiiviga.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1907/2006;
V lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 46 b

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmine

V lisa punkt 12 asendatakse järgmisega:
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„12. kompost, biogaas ja 
kääritussaadused“

Selgitus

Õiguskindlusel on innovatsiooni ja arenduse toetamisel ringmajanduses väga tähtis roll. 
Muudatusettepanek tugevdab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) laialdast rakendamist 
praktikas, mille järgi kääritussaadused ei kuulu kõnealuse määruse kohaselt 
registreerimisele.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Liikmesriigid, kus on juba 
rakendatud kaadmiumi (Cd) sisalduse 
madalamat piirnormi orgaanilis-
mineraalsetes väetistes ja anorgaanilistes 
väetistes, mis on toodud I lisa II osa 
kategooriates PFC 1 (B) (3) (a) ja PFC 1 
(C) (I) (a) (2), võivad säilitada selle 
rangema piirnormi, kuni käesoleva 
määruse kohaselt kehtestatud piirnorm on 
sellega võrdne või jääb madalamale. 
Liikmesriigid teatavad sellistest 
kehtivatest siseriiklikest meetmetest 
komisjonile ... [OJ please insert the date: 
six months after the date of entry into 
force of this Regulation].

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Erandina käesoleva artikli lõikest 
2 kohaldatakse artikleid 42 ja 45 alates ... 
[OJ please insert the date: the date of 
entry into force of the Regulation].
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – I osa – punkt 5 – punkt A – alapunkt I a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

I a. Denitrifikatsiooni inhibiitor

Selgitus

Kategooriasse „Agronoomiline lisaaine“ tuleb lisada denitrifikatsiooni inhibiitor. 
Denitrifikatsiooni inhibiitorid on olulised ained, mille otstarve on ennetada õhusaastet, 
vähendades dilämmastiku moodustumist sellistest toodetest nagu sõnnik ja biokääritussaadus.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Orgaaniline väetis sisaldab Orgaaniline väetis sisaldab 

– süsinikku (C) ja – orgaanilist süsinikku (Corg) ja

– toitaineid, – toitaineid,

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

mis on üksnes bioloogilise päritoluga, 
näiteks turvas, sealhulgas leonardiit, 
ligniit ja ained, mis on saadud nendest 
materjalidest, kuid välja arvatud muud 
materjalid, mis on fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaadmium (Cd) 1,5 mg / 
kuivaine kg,

– kaadmium (Cd) 1,0 mg / 
kuivaine kg, 

Selgitus

Arvestades asjaolu, et üks praeguse määruse eesmärkidest on orgaanilis-mineraalsete ja 
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anorgaaniliste väetiste kasutuse vähendamine ning orgaaniliste väetiste kasutamise 
suurendamine ELi turul, on äärmiselt oluline, et meie eesmärk on vähendada selliste 
kantserogeensete ainete nagu kaadmium akumuleerumist ELi põllumaade pinnases nii palju 
kui võimalik. REACH-määruse kohaselt on kaadmium oma kartsenogeense klassifikatsiooni 
(C1A - inimestele kahjulik tuntud kantserogeen) tõttu alates 2014. aastast nende ainete 
loetelus, mille jaoks võib olla vaja taotleda luba.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– plii (Pb) 120 mg / kuivaine kg ning – plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg ning

Selgitus

The French Food Security Agency (ANSES) has concluded in a 2016 report that levels for 
Lead found in baby and child food are of extreme risk and non-acceptable and should 
immediately be lowered. Similarly, the European Commission’s study of the Joint Research 
Centre and the Institute for Reference Materials and Measurements in which the total lead in 
baby food in Europe was determined, Lead was found as very problematic substance for 
babies’ intake. Given the fact that presence of lead in fertilisers easily contaminates crops for 
human consumption, as it was confirmed by EFSA’s study on Lead dietary exposure in the 
European population, maximum limits for this toxic contaminant in contaminants should 
drastically be lowered for all fertilisers, including organic ones

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– biureet (C2H5N3O2) 12 g / kuivaine 
kg.

– biureet (C2H5N2O2) allpool 
avastamispiiri.

Selgitus

Biureedile (karbamiidis esinev keemiline kompleks) tuleb määrata väike piirnorm, et vältida 
karbamiidi kuritarvitamist, mida selle madala hinna tõttu võidakse kasutada orgaanilise aine 
asendajana.
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Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek

3. Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek 

3. Orgaanilises väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis 
kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Katsetatavad 
mikroorganismid

Proovivõtukavad Piirnorm

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Puudub 25g-s või 25ml-s

Escherichia coli või 
enterokokid

5 5 0 1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks;

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g 
või 100 ml orgaanilises väetises leiduda.

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab vähemalt üht järgmistest 
deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), 
fosforpentaoksiid (P2O5) või 
kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(A) (II) – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab vähemalt üht järgmistest 
deklareeritud toitainetest: lämmastik (N), 
fosforpentaoksiid (P2O5) või 
kaaliumoksiid (K2O).

Muudatusettepanek 54

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– 2 massiprotsenti üldlämmastikku 
(N),

– 1 massiprotsent üldlämmastikku 
(N) ja/või

Muudatusettepanek 55

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 0,5 massiprotsenti
fosforpentaoksiidi (P2O5) kokku ja/või

Muudatusettepanek 56

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Orgaanilis-mineraalne väetis on 
valmistis, millel on järgmised koostisained: 

1. Orgaanilis-mineraalne väetis on 
valmistis, millel on järgmised koostisained: 

– üks või mitu allpool PFC 1(C) all 
täpsustatud mineraalväetist ning

– üks või mitu allpool PFC 1(C) all 
täpsustatud mineraalväetist ning

– materjal, mis sisaldab orgaanilist 
süsinikku (C) ja

– üks või mitu materjali, mis 
sisaldavad orgaanilist süsinikku (Corg), ja

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

– mis on üksnes bioloogilise 
päritoluga, näiteks turvas, sealhulgas 
leonardiit, ligniit ja ained, mis on saadud 



PE597.640v02-00 32/64 AD\1126962ET.docx

ET

materjalid. nendest materjalidest, kuid välja arvatud
muud materjalid, mis on fossiilsed või 
geoloogilistesse formatsioonidesse suletud 
materjalid.

Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on alla 5 % 
massiprotsendi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
ekvivalenti: 3 mg / kuivaine kg või

(1) kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on alla 5 % 
massiprotsendi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
ekvivalenti: 3 mg / kuivaine kg või

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 
massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 
ekvivalenti („fosfaatväetis”):

(2) kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on 5 või enam 
massiprotsenti fosforpentaoksiidi ((P2O5) 
ekvivalenti („fosfaatväetis”):

– Alates [Publications office, please 
insert the date of application of this 
Regulation]: 60 mg ühe kg 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

– Alates [Publications office, please 
insert the date of application of this 
Regulation]: 60 mg ühe kg 
fosforpentaoksiidi (P2O5) kohta,

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation]: 
40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta ning

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring three years after 
the date of application of this Regulation]: 
40 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta ning

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring twelve years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta,

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring nine years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta,

Muudatusettepanek 58

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) plii (Pb) 120 mg / kuivaine kg. (e) plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg.
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Selgitus

Plii ladestub organismis ja mõjutab kõige rohkem imiku, lapse ja loote arenevat 
kesknärvisüsteemi. Soovituslikku lubatud doosi ei ole kindlaks määratud, sest mitme tervisele 
ohtliku mõju kohta puuduvad tõendatud ohutuskünniseid. Kuna eriti ohtlik on laste 
kokkupuude pliiga, siis on oluline rangelt reguleerida peamisi toiduaineid, mis võivad pliid 
sisaldada.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek

4. Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek 

4. Orgaanilis-mineraalses väetises ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas 
kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Katsetatavad 
mikroorganismid

Proovivõtukavad Piirnorm

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Puudub 25g-s või 25ml-s

Escherichia coli või 
enterokokid

5 5 0 1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks;

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g 
või 100 ml orgaanilises-mineraalses väetises leiduda.

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. CE-märgisega väetisetoote 
orgaanilise süsiniku (C) sisaldus on 
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vähemalt 3 massiprotsenti. vähemalt 1 massiprotsent.

Muudatusettepanek 61

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 a. Kui CE-märgisega väetisetoode 
sisaldab mitut toitainet, peab toode 
sisaldama järgmisi deklareeritud 
toitaineid miinimumkogusele vastavalt 
määral:

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

– 1 massiprotsent fosforpentaoksiidi 
(P2O5) kokku või

– 1 massiprotsent kaaliumoksiidi 
(K2O) kokku ning

– 3 massiprotsenti toitaineid kokku.

Muudatusettepanek 62

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

Mineraalväetis on väetis, mis sisaldab 
mineraalseid toitaineid või mineraalseks 
töödeldud toitaineid. Mineraalseid 
toitaineid sisaldavateks loetakse 
kaltsiumtsüaanamiid, karbamiid ning 
selle kondensatsiooni- ja kaasnevad 
saadused.

Muudatusettepanek 63

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

Kogu deklareeritav lämmastikusisaldus 
esitatakse järgmise summana: 
ammoniaaklämmastik, nitraatlämmastik, 
karbamiidlämmastik, lämmastik 
metüleenkarbamiidina, lämmastik 
isobutülideendikarbamiidina, lämmastik 
krotonülideendikarbamiidina. 
Deklareeritav fosforisisaldus esitatakse 
fosfaatfosfori vormina. Pärast teaduslikku 
uurimist võib kooskõlas artikliga 42 uusi 
vorme lisada.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et kogu deklareeritud toitainesisaldus hõlmaks vaikimisi kõiki 
toitainete vorme, isegi neid toitaineid, mis ei ole taimedele kättesaadavad. Deklareerida ja 
märgistada tuleks ainult kättesaadavad toitained, sest ei ole tõestatud, et muud lämmastiku ja 
fosfori vormid aitavad taimede toitainete omastamisele kaasa. Vastasel juhul ei annaks 
põllumajandustootjad oma põllukultuuridele toitainete kogust, mida nad ettepanekule 
vastavalt anda tahaksid, ning kogu deklareeritud toitainesisaldus oleks nende jaoks eksitav.

Muudatusettepanek 64

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Selleks, et fosforväetised oleksid 
taimedele omastatavad, peavad nad 
käesoleva määruse kohaselt vastama 
vähemalt ühele järgmistest lahustuvuse 
miinimumtasemetest:

– lahustuvus vees: minimaalselt 
40 % fosfori üldsisaldusest või

– lahustuvus neutraalses 
ammooniumtsitraadis: minimaalselt 75% 
fosfori üldsisaldusest või

– lahustuvus sipelghappes (ainult 
pehme kivimi fosfaadi puhul): 
minimaalselt 55 % fosfori üldkogusest.
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Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) (I) – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 b. Kogu deklareeritud 
lämmastikusisaldus esitatakse järgmise 
summana: ammoniaaklämmastik, 
nitraatlämmastik, karbamiidlämmastik, 
lämmastik metüleenkarbamiidina, 
lämmastik isobutülideenkarbamiidina, 
lämmastik krotonülideendikarbamiidina 
ja lämmastik tsüaanamiidina.

Selgitus

Komisjon teeb ettepaneku, et kogu deklareeritud toitainesisaldus hõlmaks vaikimisi kõiki 
toitainete vorme, isegi neid toitaineid, mis ei ole taimedele kättesaadavad. Deklareerida ja 
märgistada tuleks ainult kättesaadavad toitained, sest ei ole tõestatud, et muud lämmastiku ja 
fosfori vormid aitavad taimede toitainete omastamisele kaasa. Vastasel juhul ei annaks 
põllumajandustootjad oma põllukultuuridele toitainete kogust, mida nad ettepanekule 
vastavalt anda tahaksid, ning kogu deklareeritud toitainesisaldus oleks nende jaoks eksitav..

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring twelve years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta,

– Alates [Publications office, please 
insert the date occurring nine years after 
the date of application of this Regulation]: 
20 mg ühe kg fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta,

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) (I) – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) plii (Pb) 150 mg / kuivaine kg, (e) plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg,
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Selgitus

Plii ladestub organismis ja mõjutab kõige rohkem imiku, lapse ja loote arenevat 
kesknärvisüsteemi. Soovituslikku lubatud doosi ei ole kindlaks määratud, sest mitme tervisele 
ohtliku mõju kohta puuduvad tõendatud ohutuskünniseid. Kuna eriti ohtlik on laste 
kokkupuude pliiga, siis on oluline rangelt reguleerida peamisi toiduaineid, mis võivad pliid 
sisaldada.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 1(C) (I) – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) arseen (As) 60 mg / kuivaine kg, (f) arseen (As) 20 mg / kuivaine kg,

Muudatusettepanek 69

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Mikrotoitaineid sisaldav 
mineraalväetis on mineraalväetis, v.a 
makrotoitaineid sisaldav väetis, mille 
otstarve on varustada taimi ühe või enama 
järgmise makrotoitainega: boor (B), 
koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), 
mangaan (Mn), molübdeen (Mo) või tsink 
(Zn).

1. Mikrotoitaineid sisaldav 
mineraalväetis on mineraalväetis, v.a 
makrotoitaineid sisaldav väetis, mille 
otstarve on varustada taimi ühe või enama 
järgmise makrotoitainega: boor (B), 
koobalt (Co), vask (Cu), raud (Fe), 
mangaan (Mn), molübdeen (Mo), seleen 
(Se), räni (Si) või tsink (Zn).

Selgitus

Seleeni kasutatakse rohu puhul, et parandada loomade toitumust. Räni kasutatakse taimede 
toitainena.

Muudatusettepanek 70

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaadmium (Cd) 3 mg / kuivaine kg, – kaadmium (Cd) 1 mg / 
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kuivaine kg,

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 2 – lõige 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– plii (Pb) 200 mg / kuivaine kg ning – plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg ning

Selgitus

Plii ladestub organismis ja mõjutab kõige rohkem imiku, lapse ja loote arenevat 
kesknärvisüsteemi. Soovituslikku lubatud doosi ei ole kindlaks määratud, sest mitme tervisele 
ohtliku mõju kohta puuduvad tõendatud ohutuskünniseid. Kuna eriti ohtlik on laste 
kokkupuude pliiga, siis on oluline rangelt reguleerida peamisi toiduaineid, mis võivad pliid 
sisaldada.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 2 – lõige 2 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arseen (As) 120 mg / kuivaine kg. – arseen (As) 20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek 73

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

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 
bioloogilisi omadusi või aktiivsust.
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Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – lõige 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, nt turvas, sealhulgas leonardiit, 
ligniit ja nendest saadud ained, kuid välja 
arvatud muud materjalid, mis on fossiilsed 
või geoloogilistesse formatsioonidesse 
suletud.

Muudatusettepanek 75

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kaadmium (Cd) 3 mg / kuivaine kg, – kaadmium (Cd) 1,5 mg / 
kuivaine kg,

Selgitus

Selleks et viia orgaaniliste mullaparandusainete, lubiainete, kasvusubstraatide ja taimede 
biostimulaatorite saasteainete piirnormid vastavusse, tuleks kaadmiumi piirnormi kõigi 
eespool nimetatud kategooriate puhul muuta 3-lt 1,5 mg/kg-le.

Muudatusettepanek 76

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– kuuevalentne kroom (Cr VI) 2 mg / 
kuivaine kg,

– kuuevalentne kroom (Cr VI) 1 mg / 
kuivaine kg,

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(A) – lõige 2 – taane 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– plii (Pb) 120 mg / kuivaine kg. – plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg.

Muudatusettepanek 78

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

Komisjoni ettepanek

(a) Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek 

(a) Orgaanilises mullaparandusaines ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas 
kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Katsetatavad 
mikroorganismid

Proovivõtukavad Piirnorm

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Puudub 25g-s või 25ml-s

Escherichia coli või 
enterokokid

5 5 0 1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks;

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna)

Parasiite, näiteks ascaris spp. ja Toxocara spp. oma mis tahes arengujärgus ei tohi 100 g 
või 100 ml orgaanilises mullaparandusaines leiduda.

Muudatusettepanek 79

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Anorgaaniline mullaparandusaine 
on muu mullaparandusaine kui orgaaniline 
mullaparandusaine.

1. Anorgaaniline mullaparandusaine 
on muu mullaparandusaine kui orgaaniline 
mullaparandusaine ja hõlmab multškilesid. 
Biolagunev multšikile on eeskätt II lisa 
CMC 10 punktide 2 a ja 3 nõuetele vastav 
biolagunev polümeerkile ning on ette 
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nähtud otse mullapinnale paigutamiseks, 
et kaitsta selle struktuuri, pärssida 
umbrohu kasvu, vähendada mulla 
niiskuskadu või ennetada erosiooni.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 3(B) – punkt 2 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• plii (Pb) 150 mg / kuivaine kg. • plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

1. Kasvusubstraat on materjal, v.a 
muld, milles kasvavad taimed ja seened.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 2– taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• kaadmium (Cd) 3 mg / kuivaine kg, • kaadmium (Cd) 1,5 mg / kuivaine 
kg,

Selgitus

Selleks et viia orgaaniliste mullaparandusainete, lubiainete, kasvusubstraatide ja taimede 
biostimulaatorite saasteainete piirnormid vastavusse, tuleks kaadmiumi piirnormi kõigi 
eespool nimetatud kategooriate puhul muuta 3-lt 1,5 mg/kg-le.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 2– taane 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• plii (Pb) 150 mg / kuivaine kg. • plii (Pb) 20 mg / kuivaine kg.

Selgitus

Plii ladestub organismis ja mõjutab kõige rohkem imiku, lapse ja loote arenevat 
kesknärvisüsteemi. Soovituslikku lubatud doosi ei ole kindlaks määratud, sest mitme tervisele 
ohtliku mõju kohta puuduvad tõendatud ohutuskünniseid. Kuna eriti ohtlik on laste 
kokkupuude pliiga, siis on oluline rangelt reguleerida peamisi toiduaineid, mis võivad pliid 
sisaldada.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 4 – punkt 3

Komisjoni ettepanek

3. Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g proovis.

Muudatusettepanek 

3. Kasvusubstraadis ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas kontsentratsioonis kui 
järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Analüüsitavad 
mikroorganismid

Proovivõtukava Piirnorm

n c m M

Salmonella spp. 5 0 0 Puudub 25g-s või 25ml-s

Escherichia coli või 
enterokokid

5 5 0 1000 1 g-s või 1ml-s

n = analüüsitavate proovide arv

c = proovide arv, kus bakterite CFU arv võib jääda näitajate m ja M vahele

m = bakterite arvu läviväärtus (väljendatakse CFUna), mida loetakse rahuldavaks

M = bakterite arvu maksimumväärtus (väljendatakse CFUna)

Mis tahes arengujärgus parasiite Ascaris spp. ja Toxocara spp. ei tohi 100 g või 100 ml 
kasvusubstraadis leiduda.
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Muudatusettepanek 85

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Taimede biostimulaator on CE-
märgisega väetisetoode, mis stimuleerib 
taimede toitumisprotsesse sõltumatult toote 
toitainesisaldusest, üksnes selleks, et 
parandada taime üht või mitut järgmist 
omadust:

1. Taimede biostimulaator on CE-
märgisega väetisetoode, mis sisaldab mis 
tahes aineid või mikroorganisme ning 
stimuleerib taimede toitumisprotsesse 
sõltumatult toote toitainesisaldusest või 
koosneb selliste ainete ja/või 
mikroorganismide mis tahes 
kombinatsioonist, üksnes selleks, et 
parandada taime või taime risosfääri üht 
või mitut järgmist omadust:
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1– alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c a) orgaanilise ainese lagundamise 
võime mullas või
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 1– alapunkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c b) mullas või risosfääris sisalduvate 
toitainete kättesaadavuse suurendamine.

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 2 – taane 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• kaadmium (Cd) 3 mg / kuivaine kg, • kaadmium (Cd) 1,5 mg / kuivaine 
kg,

Selgitus

Selleks et viia orgaaniliste mullaparandusainete, lubiainete, kasvusubstraatide ja taimede 
biostimulaatorite saasteainete piirnormid vastavusse, tuleks kaadmiumi piirnormi kõigi 
eespool nimetatud kategooriate puhul muuta 3-lt 1,5 mg/kg-le.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

3. Taimede biostimulaator peab 
märgistusel täpsustatud taimede puhul 
omama märgistusel teatatud mõju.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 3

Komisjoni ettepanek

3. Salmonella spp. peab puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml proovis.

Muudatusettepanek 

3. Mikroobses taimede biostimulaatoris ei tohi haigusetekitajaid esineda suuremas 
kontsentratsioonis kui järgmises tabelis esitatud vastavad piirnormid:

Mikroorganismid / nende 
toksiinid, metaboliidid

Proovivõtukava Piirnorm

n c

Salmonella spp. 5 0 Puudub 25g-s või 25 ml-s

Escherichia coli 5 0 Puudub 1 g-s või 1 ml-s

Listeria monocytogenes 5 0 Puudub 25g-s või 25 ml-s

Vibrio spp. 5 0 Puudub 25g-s või 25 ml-s
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Shigella spp. 5 0 Puudub 25g-s või 25 ml-s

Staphylococcus aureus 5 0 Puudub 25g-s või 25 ml-s

Enterokokid 5 2 10 CFU/g

Anaeroobsete bakterite 
arv, välja arvatud siis, 
kui mikroobne 
biostimulaator on 
aeroobne bakter

5 2 5 CFU/g või ml

Pärmi- ja hallitusseente 
arv, välja arvatud siis, 
kui mikroobne 
biostimulaator on seen

5 2 1000 CFU/g või ml

n = proovi ühikute arv; c = proovi nende ühikute arv, mille väärtus ületab 
kindlaksmääratud piirnormi.
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Escherichia coli peab puuduma 
CE-märgisega väetisetoote 1 g või 1 ml 
proovis.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. CE-märgisega väetisetootes ei tohi 
enterokokke esineda rohkem kui 10 CFU 
/ värske massi g.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Listeria monocytogenes peab 
puuduma CE-märgisega väetisetoote 25 g 
või 25 ml proovis.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Vibrio spp. peab puuduma CE-
märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml 
proovis.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Shigella spp. peab puuduma CE-
märgisega väetisetoote 25 g või 25 ml 
proovis.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Staphylococcus aureus peab 
puuduma CE-märgisega väetisetoote 1 g 
või 1 ml proovis.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 10
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

10. Aeroobsete bakterite arv ei tohi 
ületada 105 CFU CE-märgisega 
väetisetoote 1 g või 1 ml proovi kohta, 
välja arvatud siis, kui mikroobne 
biostimulaator on aeroobne bakter.

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

on taimede biostimulaatori pH 4 või 
sellest kõrgem.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – PFC 6 (A) – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

13. Mikroobse taimede biostimulaatori 
kõlblikkusaeg peab märgistusel esitatud 
hoiutingimustes olema vähemalt kuus 
kuud.

välja jäetud

Selgitus

Komisjoni ettepanek muuta kohustuslikuks mikroobse taimede biostimulaatori vähemalt kuue 
kuu pikkune kõlblikkusaeg võib tekitada olukorra, et kõrvale jäävad hästi toimivad tooted, 
mille kõlblikkusaeg on lühem. Oluline ei ole reguleerida toote kõlblikkusaega juhul, kui 
tarbijat on asjaomasest tootest nõuetekohaselt teavitatud. Seetõttu tuleks hoopis kehtestada 
märgistamise nõue.
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Muudatusettepanek 100

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 ei ole töödeldud muul 
viisil kui lõikamine, peenestamine, 
tsentrifuugimine, sõelumine, jahvatamine, 
pressimine, kuivatamine, 
külmkuivatamine, puhverlahusega 
töötlemine, ekstrusioon, kiirgusega 
töötlemine, külmtöötlemine, kuumusega 
desinfitseerimine, veega ekstraheerimine
või mis tahes muu valmistamis- või 
töötlemisprotsess, mille tulemusena 
saadud lõplikku ainet ei ole vaja 
registreerida vastavalt määrusele (EÜ) 
nr 1907/2006.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse 
taimede hulka vetikad, kuid mitte
sinivetikad.

2. Lõike 1 kohaldamisel loetakse 
taimede hulka vetikad, välja arvatud
sinivetikad, mis eritavad tsüanotoksiine, 
mis klassifitseeritakse ohtlikuks kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1272/2008, milles 
käsitletakse ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 2 – taane 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• kes töötleb üksnes eespool punktis 
1 osutatud sisendmaterjale ning

kes töötleb üksnes eespool punktis 1 
osutatud sisendmaterjale tootmisliinidel, 
mis on selgelt eraldatud tootmisliinidest, 
millel töödeldakse muid materjale kui 
punktis 1 osutatud sisendmaterjalid, ning
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Publications office: Please insert 
the date occurring 5 years after the date of 
application of this Regulation] alates ei 
ületa komposti plastiku kujul esinevate 
ning 2 mm ületavate makroskoopiliste 
lisandite sisaldus 2,5 g / kuivaine kg. 
[Publications office: Please insert the date 
occurring 8 years after the date of 
application of this Regulation] kuupäevaks 
vaadatakse läbi piirväärtus 2,5 g / kuivaine 
kg, et arvestada biojäätmete liigiti 
kogumisel saavutatud edu.

5. [Publications office: Please insert 
the date occurring two years after the date 
of application of this Regulation] alates ei 
ületa komposti plastiku kujul esinevate 
ning 2 mm ületavate makroskoopiliste 
lisandite sisaldus 2,5 g / kuivaine kg. 
[Publications office: Please insert the date 
occurring 5 years after the date of 
application of this Regulation] kuupäevaks 
vaadatakse läbi piirväärtus 2,5 g / kuivaine 
kg, et arvestada biojäätmete liigiti 
kogumisel saavutatud edu.

Selgitus

Ei ole põhjust, et komposti puhul oleks lubatud plastisisaldus kuni 5 g/kg viis aastat. Määra 
2,5 g/kg tuleks kohaldada kahe aasta möödumisel määruse kohaldamise alguskuupäevast 
ning see tuleks läbi vaadata viie aasta möödumisel.

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CMC 4: Energiakultuuri kääritussaadus CMC 4: Energiakultuuri kääritussaadus ja 
taimset päritolu biojäätmed
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Muudatusettepanek 105

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) mis tahes alapunktides a–b 
loetletud materjal, mis on varasemalt 
kääritatud.

(c) mis tahes alapunktides a–b 
loetletud materjal, mis on varasemalt 
kääritatud, ilma aflatoksiinide jälgedeta.

Selgitus

Aflatoksiinid on kemikaalid, mida eritavad seened, ning need on inimeste ja loomade tervisele 
väga ohtlikud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) termofiilne anaeroobne kääritamine 
55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab 
pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 tund);

(b) termofiilne anaeroobne kääritamine 
55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab 
pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud 
komisjoni määruse (EL) nr 142/20111a V 
lisa I peatüki 1. jao punktis 1;

_________________

1a Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta 
määrus (EL) nr 142/2011, millega 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete 
tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 
97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi 
alusel piiril toimuvast 
veterinaarkontrollist vabastatud proovide 
ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 4 – punkt 3 – alapunkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) mesofiilne anaeroobne kääritamine 
37–40 °C juures koos käitlusega, mis 
hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 
tund) või

(d) mesofiilne anaeroobne kääritamine 
37–40 °C juures koos käitlusega, mis 
hõlmab pastöriseerimist, nagu on 
kirjeldatud komisjoni määruse EL) nr 
142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1,
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 1 – alapunkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) mis tahes alapunktides a–d 
loetletud materjal, mis:

(e) mis tahes alapunktides a–d 
loetletud ilma aflatoksiinideta materjal, 
mis:

Selgitus

Aflatoksiinid on kemikaalid, mida eritavad seened, ning need on inimeste ja loomade tervisele 
väga ohtlikud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) termofiilne anaeroobne kääritamine 
55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab 
pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 h);

(b) termofiilne anaeroobne kääritamine 
55 °C juures koos käitlusega, mis hõlmab 
pastöriseerimist, nagu on kirjeldatud 
komisjoni määruse (EL) nr 142/20111a V 
lisa I peatüki 1. jao punktis 1;
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 5 – punkt 3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) mesofiilne anaeroobne kääritamine (d) mesofiilne anaeroobne kääritamine 
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37–40 °C juures koos käitlusega, mis 
hõlmab pastöriseerimise etappi (70 °C – 1 
h) või

37–40 °C juures koos käitlusega, mis 
hõlmab pastöriseerimist, nagu on 
kirjeldatud komisjoni määruse EL) nr 
142/2011 V lisa I peatüki 1. jao punktis 1,
või
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 6 – punkt 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõikide ainete aflatoksiinide sisaldus 
peab olema väiksem kui avastamispiir.

Selgitus

Aflatoksiinid on kemikaalid, mida eritavad seened, ning need on inimeste ja loomade tervisele 
väga ohtlikud.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 7 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

• mis on loetletud järgmises tabelis: välja jäetud

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 10 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada muid polümeere kui 
toitainepolümeerid üksnes juhul, kui 

1. CE-märgisega väetisetoode võib 
sisaldada muid polümeere kui 
toitainepolümeerid üksnes juhul, kui 
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polümeeri otstarve on polümeeri otstarve on 

(a) hoida kontrolli all toitaineosakeste 
veekindlust ning seega toitainete 
vabanemist (sellisel juhul nimetatakse 
polümeeri tavaliselt „katteaineks”) või

(a) hoida kontrolli all toitaineosakeste 
veekindlust ning seega toitainete 
vabanemist (sellisel juhul nimetatakse 
polümeeri tavaliselt „katteaineks“) või

(b) suurendada CE-märgisega 
väetisetoote veesäilitusvõimet.

(b) suurendada CE-märgisega 
väetisetoote veesäilitusvõimet või

(b a) parandada mulda kui biolagunevat 
multši, mis vastab eelkõige CMC10 
punktides 2 a ja 3 esitatud nõuetele, või

(b b) parandada CE- märgisega 
väetisetoodete stabiilsust.

Muudatusettepanek 114

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

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. [Publications office: Please insert 
the date occurring five years after the date 
of application of this Regulation] jooksul 
võtab komisjon vastu delegeeritud 
õigusaktid käesoleva määruse artikli 42 
lõike 1 kohaselt, kehtestades

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

(a) biolagunevuse standardi, 
sätestades ajakava, mille jooksul vähemalt 
90 % orgaanilisest süsinikust 
muundatakse CO2-ks pärast seda, kui 
polümeeri nõutav 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 
järgmistele kriteeriumidele: polümeer on 
võimeline füüsikaliselt ja bioloogiliselt 
lagunema selliselt, et enamik sellest 
laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks (CO2), 
biomassiks ja veeks.
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(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 115

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. PFC 3(B) osas osutatud 
multšikiled peavad vastama järgmisele 
kriteeriumile. 

Polümeer on võimeline füüsikaliselt ja 
bioloogiliselt lagunema selliselt, et enamik 
sellest laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks 
(CO2), biomassiks ja veeks, ning 
polümeeride pinnases biolagunduvusele 
kehtestatud liidu normide kohases 
biolagunevuse katses peab vähemalt 90 % 
orgaanilisest süsinikust absoluutses või 
suhtelises katsematerjalis muunduma 
CO2-ks kuni 24 kuu jooksul.

Muudatusettepanek 116

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3 a. Polümeerid, mida kasutatakse 
ainult CE-märgisega väetisetoodes 
sideainena ja mis ei ole otseses 
kokkupuutes pinnasega, vabastatakse 
punktides 1, 2 ja 3 kehtestatud nõuetest.
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Muudatusettepanek 117

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 11

Komisjoni ettepanek

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 
1069/2009 tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela 
lõpp-punkti, mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

Muudatusettepanek 

Kuni komisjon ei ole artikli 42 a kohaselt vastu võtnud delegeeritud õigusakte, võib CE-
märgisega väetisetoode sisaldada loomseid kõrvalsaaduseid määruse (EÜ) nr 1069/2009 
tähenduses, mis on jõudnud kõnealuse määruse kohaselt määratletud tootmisahela lõpp-
punkti, mis on loetletud ja täpsustatud alljärgnevas tabelis:

Loomsetest 
kõrvalsaadustest saadud 
toode

Tootmisahela lõpp-punktini kohaldatavad 
töötlemisstandardid

1 Lihajahu Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

2 Kondijahu Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

3 Liha-kondijahu Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

4 Loomaveri Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

5 Määruse (EÜ) nr 
1069/2009 kohase III 
kategooria hüdrolüüsitud 
valgud

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

6 Töötlemata sõnnik Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

7 Kompost (1) Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

8 Biogaasi lagundamise 
jäägid (1)

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

9 Sulejahu Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

10 Nahad Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule
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11 Kabjad ja sarved Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

12 Nahkhiire guaano Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

13 Vill ja karvad Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

14 Suled ja udusuled Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

15 Seaharjased Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

16 Glütserool ning muud 
biodiisli ja taastuvkütuste 
tootmise käigus saadud 2. 
ja 3. kategooria 
materjalid

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

17 Lemmikloomatoit ja 
koerte närimiskondid, 
mida ei või 
kaubanduslikel põhjustel 
või tehnilise vea tõttu 
müüa 

Kindlaks määratud vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 
artikli 5 lõike 2 [uuele teisele] lõigule

(1) Saadud muudest 2. ja 3. kategooria materjalidest kui liha- ja kondijahu ning töödeldud 
loomne valk

Muudatusettepanek 118

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 11 a (uus) – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CMC 11 a: muud tööstuslikud 
kõrvalsaadused

Muudatusettepanek 119

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – II osa – CMC 11 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

CE-märgisega väetisetoode võib sisaldada 
muid, konkreetsetest tööstuslikest 



AD\1126962ET.docx 57/64 PE597.640v02-00

ET

protsessidest pärit tööstuslikke 
kõrvalsaadusi, mis on välja jäetud 
alajaotusest CMC 1 ning on loetletud ja 
täpsustatud järgmises tabelis.

Selgitus

Tabeli sisu määrab kindlaks komisjon. Vt Muudatusettepanek ut tööstuslike kõrvalsaaduste 
kohta — artikkel 42 — lõige 1 — punkt c (uus).

Muudatusettepanek 120

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 2 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e a) mis tahes toote puhul, mis sisaldab 
orgaanilistest jäätmetest või biojäätmetest 
pärit materjale, mis ei ole läbinud töötlust, 
mille käigus on hävitatud kõik 
orgaanilised materjalid, esitatakse 
märgistusel, milliseid jäätmeid ja 
kõrvalsaadusi on kasutatud, ning partii 
number või tootmise aegrea number. See 
number viitab jälgitavusandmetele, mida 
tootja säilitab ja millega tuvastatakse iga 
partiis/aegreas kasutatud orgaanilise 
jäätme / kõrvalsaaduse üksikud allikad 
(põllumajandusettevõte, tehas jne). 
Komisjon avaldab pärast avalikku 
konsulteerimist ja kahe aasta jooksul 
alates... [OJ please insert the date of entry 
into force of this Regulation] selle sätte 
rakendamise kirjeldused; mis jõustuvad 
kolme aasta möödumisel nende 
avaldamisest. Ettevõtjate ja 
turujärelevalveasutuste halduskoormuse 
vähendamiseks võetakse komisjoni 
kirjeldustes arvesse nii artikli 6 lõigete 5–
7 ja artikli 11 nõudeid ning olemasolevaid 
jälgitavussüsteeme (nt loomsete 
kõrvalsaaduste puhul kasutatavad või 
tööstuslikud süsteemid), samuti liidu 
jäätmete klassifikatsiooni koode.
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Selgitus

Phosphorous is a limited substance, therefore to recycle this very important nutrient and 
apply the circular economy approach for the production of fertilisers should be supported. In 
order to establish trust and ensure confidence and safety for fertiliser products susceptible to 
contain organic materials, a traceability system from input material source to field for 
organic fertiliser products based on the existing system used for animal by-products is highly 
recommended. Because the Fertilisers Regulation effectively results in “end of waste” status 
for animal by-products which become EU fertilisers, and because CMC11 (category of 
certain animal by-products) is currently a blank box, it should be made explicit that the 
current traceability for animal by-products (e.g. manures, slaughter house by-products) is 
maintained. This traceability should also be extended to all organic materials, e.g. fertilisers 
made out of sludge, food waste, food industry by-products.

Muudatusettepanek 121

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – I osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui CE-märgist kandev 
väetisetoode sisaldab ainet, millele on 
määruse (EMÜ) nr 315/93, määruse (EÜ) 
nr 396/2005, määruse (EÜ) nr 470/2009 
või direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt 
kehtestatud jääkide piirnormid toidus ja 
söödas, peavad punkti 2 alapunktis c 
osutatud juhised tagama, et CE-märgisega 
väetisetoote otstarbekohase kasutamise 
korral neid toidus ja söödas olevate jääkide 
piirnorme ei ületata.

5. Kui CE-märgist kandev 
väetisetoode sisaldab ainet, millele on 
määruse (EMÜ) nr 315/93, määruse (EÜ) 
nr 396/2005, määruse (EÜ) nr 470/2009 
või direktiivi 2002/32/EÜ kohaselt 
kehtestatud jääkide piirnormid toidus ja 
söödas, peavad punkti 2 alapunktis c 
osutatud juhised tagama, et CE-märgisega 
väetisetoote otstarbekohase kasutamise 
korral neid toidus ja söödas olevate jääkide 
piirnorme ei ületata. Kui CE-märgisega 
toodet on lubatud kasutada 
mahepõllumajanduses kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 889/20081a, 
märgitakse sellele lause „Lubatud 
kasutada mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 889/2008“.

__________________

1 a Komisjoni 5. septembri 2008. aasta 
määrus (EÜ) nr 889/2008, millega 
kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) 
nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise kohta) 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 
mahepõllumajandusliku tootmise, 
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märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 
18.9.2008, lk 1).

Selgitus

Lõppkasutajale antava teabe parandamiseks tuleb mahepõllumajanduses lubatud tooted 
asjakohaselt märgistada.

Muudatusettepanek 122

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7 a. Kui CE-märgisega toodet on 
lubatud kasutada mahepõllumajanduses 
kooskõlas määrusega (EÜ) nr 834/2007, 
märgitakse sellele lause „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 
määruse (EÜ) nr 834/2007 artiklis 23 
osutatud sõnu ja võib jätta lõpptarbijale 
eksliku mulje, et toodet võib kasutada 
mahepõllumajanduses, tuleb sellele 
märkida lause „Ei ole lubatud kasutada 
mahepõllumajanduses kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 834/2007“. 

Muudatusettepanek 123

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2 a. Kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on 5 % või enam 
massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 



PE597.640v02-00 60/64 AD\1126962ET.docx

ET

ekvivalenti („fosfaatväetis“),

(a) esitatakse selgelt kaadmiumi (Cd) 
sisaldus milligrammides ühe kilogrammi 
fosforpentaoksiidi (P205) kohta ning

(b) sõnad „vähese 
kaadmiumisisaldusega“ või muu sarnane 
väljend või sellega kaasnev logo võib 
tootel olla vaid juhul, kui kaadmiumi (Cd) 
sisaldus on 20 mg või väiksem kui 20 mg 
ühe kilogrammi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta.

Muudatusettepanek 124

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – II osa – PFC 1 (C)(I) – punkt 1 – alapunkt d a(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d a) pH

Selgitus

Väetise pH on põllumajandustootjate jaoks oluline näitaja, et kohandada oma tootmist 
vastavalt mullatüübile ja kasvatatavatele põllukultuuridele.

Muudatusettepanek 125

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Kui väetisetoode sisaldab vastavalt 
kaadmiumi, arseeni, tina, kroom VI ja 
elavhõbedat vähem kui 5 ppm-i, võib selle 
pakendile või märgistusele lisada nähtava 
ökomärgise. Komisjonile antakse õigus 
võtta kooskõlas artikliga 43 vastu 
delegeeritud õigusakte, millega 
täiendatakse käesolevat määrust, et 
kehtestada sellise märgistuse tehnilised 
standardid.
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Selgitus

The European Union should ensure transparency for farmers and consumers and promote the 
use of greener, non-contaminated products in fertilising practices. In order to foster the usage 
of non-contaminated products in arable soil, we must increase visibility of those products in 
the market. The introduction of a “green label” in exceptionally low-contaminants products 
will facilitate the choice of farmers for these products, ensure their full knowledge on the 
contents of contaminants in their fertilisers, and ultimately encourage a move towards 
sustainable farming and safer products in the food chain. The introduction of a green label 
for those fertilisers with a content of below 5ppm of Cadmium, Arsenic, Lead Chromium VI 
and Mercury (the most toxic and common contaminants in inorganic and organo-mineral 
fertilisers” will support the transition towards greener fertilisers in the EU market.

Muudatusettepanek 126

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 a. Kui CE-märgisega väetisetoote 
fosfori (P) üldsisaldus on 5 % või enam 
massiprotsenti fosforpentaoksiidi (P2O5) 
ekvivalenti („fosfaatväetis“),

(a) esitatakse selgelt kaadmiumi (Cd) 
sisaldus milligrammides ühe kilogrammi 
fosforpentaoksiidi (P205) kohta ning

(b) sõnad „vähese 
kaadmiumisisaldusega“ või muu sarnane 
väljend või sellega kaasnev logo võib 
tootel olla vaid juhul, kui kaadmiumi (Cd) 
sisaldus on 20 mg või väiksem kui 20 mg 
ühe kilogrammi fosforpentaoksiidi (P2O5) 
kohta.

Muudatusettepanek 127

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kogus: 5 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest.

Kogus: ±3 % suhteline hälve deklareeritud 
väärtusest.
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Selgitus

Kvantiteedi deklareeritud väärtuse suhteline lubatud hälve ± 5 % on liiga suur. 

Muudatusettepanek 128

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – I osa – punkt 1 – lõik 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) CMC 4 all sätestatud 
energiakultuuri kääritussaadused;

(b) CMC 4 all sätestatud 
energiakultuuri kääritussaadused ja taimset 
päritolu biojäätmed;

Selgitus

Nagu CMC 4 ja CMC 6 puhul tuleks tootmise sisekontrolli kohaldada samuti põllumajandus-
ja toiduainetööstuse jäätmete kääritussaadustele (IV lisa, moodul A). Muudatusettepanek uga 
viiakse sätted kooskõlla II lisas tehtud muudatustega.
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